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Editor’s Talk
บทบรรณาธิการ

ความหนักอึ้งของภาระและความเบาหวิวเหลือทนของชีวิต

ช่วงนี้ ฉันวนเวียนอยู่กับส่ิงท่ีจ�ำได้รำงๆ ในหนังสือสองเล่มที่อ่ำนสมัยเด็กๆ คือ ‘ควำมเบำหวิวเหลือทนของชีวิต‘ ของ มิลำน คุนเดอรำ 

และ ‘งำนกับคุณค่ำของชีวิต’ ของ อี. เอฟ. ชูเมกเกอร์ 

หนังสือ ‘ควำมเบำหวิวเหลือทนของชีวิต’ เขียนประมำณว่ำ

“ควำมหนักอึ้งของภำระบดขย้ีเรำ ท�ำให้เรำจมดิ่งลง แต่ในกวีนิพนธ์แห่งควำมรักกลับระบุว่ำ สตรีเพศล้วนโหยหำที่จะถูกทับถ่วงด้วย 

เรือนร่ำงบุรุษ ภำระที่หนักอึ้งที่สุดกลำยเป็นจินตภำพแห่งควำมเต็มเปี่ยมอันเร่ำร้อนสุดแสนของชีวิต” 

ถ้ำควำมสุขของมนุษย์ คือ ภำระอันหนักอึ้ง และ ภำระอันหนักอึ้ง นั้น ไม่ใช่แค่เรือนร่ำงบุรุษอย่ำงเดียว แต่หมำยรวมถึงหน้ำที่กำรงำน

ด้วย ชีวิตฉันในช่วงที่ผ่ำนมำ ต้องยอมรับว่ำ หน้ำที่กำรงำน (ภำระอันหนักอึ้ง) ท�ำให้ฉันมีควำมสุข แต่ในช่วงเวลำน้ี มันตรงกันข้ำม  

เพรำะหน้ำที่กำรงำนมันถูกผูกโยงกับบทบำทกำรเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ ไม่ใช่ลูกน้องที่ต้องท�ำงำนอย่ำงเดียว กำรดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบำย 

เป็นงำนใหญ่ที่ยำก และ (น่ำจะ) สร้ำงคุณค่ำให้กับชีวิต แต่ต้องยอมรับควำมเป็นจริงว่ำ มันส่งผลต่อหน้ำที่กำรงำนอย่ำงมำก

 

จุลสำรกำรท่องเที่ยว หรือ TAT Review เป็นภำระอันหนักอึ้ง อีกทั้งยังเป็นงำนที่ร่วมกันท�ำในรูปกองบรรณำธิกำร มีกำรแบ่งหน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบชัดเจน ไม่ว่ำส่วนงำนใดมีปัญหำ จะมีกำรเสริมและเติมเต็ม ผลักดันงำนให้ออกตำมก�ำหนด ดังนั้น ผู้อ่ำนและผู้ติดตำม

ผลงำนของ TAT Review ยังคงได้รับจุลสำรฯ ในคุณภำพและมำตรฐำนที่ดีที่สุดเท่ำที่กองบรรณำธิกำรจะจินตนำกำรได้ ส�ำหรับไตรมำสนี้

ทีมงำนเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันวันแถลงทิศทำงกำรส่งเสริมตลำดกำรท่องเที่ยว ปี 2560 คือ วันที่ 11 กรกฎำคม 2559 ภำยใต้แนวคิดหลัก

ทำงกำรตลำดคือ Local Experience 

Local Experience ในครั้งนี้ ถูกตีควำมง่ำยๆ ไม่ได้กว้ำงไกล ใหญ่โต แต่สุดแสนจะ Simple ที่ค่อนไปทำง Minimal นั่นคือ กำรท่องเที่ยว 

ใน ‘ท้องถิ่น’ ของตัวเอง ท�ำควำมรู้จักกับพ้ืนที่ที่เรำอำศัยอยู่ ท�ำตัวเป็น ‘นักท่องเที่ยว’ ในบ้ำนตัวเอง ถ้ำเป็นตำมนี้จริง ฉันจ�ำได้ว่ำ  

ใน TAT Tourism Journal ไตรมำส 3 ปี 2554 ฉันเสนอให้มีกำรเดินทำงท่องเที่ยวแบบ Walk and Talk ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถึง 97 

(บ้ำนฉันอยู่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32) และถ้ำใครอยำกจะดูเก๋ไก๋ไฮโซ ให้ไปเดินเที่ยวในซอยสุขุมวิท 1 ถึง 101 ถ้ำ Local Experience  

เป็นเทรนด์ในปีนี้ ปีหน้ำจริง ฉันจะดีใจหรือเสียใจดี ที่ชวนเที่ยวแบบนี้ไว้เมื่อประมำณ 5 ปีก่อน และถูกเย้ยหยันจำกเพื่อนๆ แถมด้วย 

ค�ำทิ้งท้ำย ประมำณว่ำ “คงสนุกตำยละ”

ไตรมำสนี้ นอกจำกเรื่อง Local Experience เรื่องหน้ำที่กำรงำน และเรื่องบ้ำน/แม่ แล้ว ฉันยังแอบสนใจติดตำมเรื่องกำรลงประชำมติ

ของไทย ในวันที่ 7 สิงหำคม 2559 ดูเหมือนฉันจะต่ืนเต้น รำวกับเป็นกำรลงประชำมติคร้ังแรก ทั้งๆ ที่เคยลงไปแล้ว 1 คร้ัง คืนนี้  

ฉันขอเลือกเพลงจำกวงไมโครเป็นเพลงก่อนนอน

 

ขอให้ฉันนอนหลับฝันดี พรุ่งนี้ค่อยว่ำกัน

ฉนัเป็น
แค่เพยีงคนทีเ่ธอเคยอยากม ีแค่คนทีเ่ธอเคยต้องการ  (ฉนั = ประชาธปิไตย)

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
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เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด ททท.1



ปรากฏการณ์ที่ 1 
Meaningful Experience: ประสบการณ์ที่มีความหมาย

 นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์ที่ ไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินซื้อบริการหรือสินค้า  

แต่ต้องการประสบการณ์ที่มีความหมายลึกลงไปอีกระดับหนึ่ง มักเป็นประสบการณ์ที่มี 

ความหมายส่วนตัวกับนักท่องเที่ยวเอง ตัวอย่างเช่น

 

 Night School ปาร์ตี้ดื่มเหล้าที่จัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง ณ Sorrento Hotel ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาเข้าร่วม เช่น นักวิชาการ นักดนตรี  

นักเขียน นักผสมค็อกเทล ฯลฯ ในงานจะมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงวิธีการชงเครื่องดื่มแต่ละประเภทให้ถูกต้อง

 The Open Book ลกูคร่ึงร้านหนงัสอืกบัอพาร์ตเมนต์ทีส่กอตแลนด์ โดยร้านหนงัสอื

จะอยู่ที่ชั้นล่าง ส่วนชั้นบนเป็นอพาร์ตเมนต์ นักท่องเที่ยวที่มาพักจะได้ลองใช้ชีวิตเป็นเจ้าของ

ร้านหนังสือ คอยขายหนังสือ จัดของในร้าน ในขณะเดียวกันก็ได้ท่องเที่ยวสัมผัสตัวตนของ 

เมืองวิกทาวน์ไปด้วย
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* 1 แปลสรุปจากการบรรยายเรื่อง “Why Travellers Travel: Mastering the skill of future trend forecasting” 
โดย Mr. Daniel Levine, Director of The Avant-Guide Institute จากการประชุม PATA Annual Summit Conference 
2016 เรื่อง “Exploring the Secrets of the Blue Continent” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
ณ ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา 

  Mr. Daniel Levine, Director of The Avant-Guide 

Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ทางการ 
ท่องเทีย่วและการตลาดส�าหรบัผูบ้รโิภค ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มาเล่าถึง 4 ปรากฏการณ์ส�าคัญที่ท�าให้คนเราตัดสินใจ 
ออกเดินทางท่องเที่ยว
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ปรากฏการณ์ที่ 2 
Deeper Connections: สายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง

 นักท่องเท่ียวต้องการประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น เป็นการเข้าหาผู้อื่น 

ผ่านกิจกรรมที่ท�าร่วมกัน สร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าเพียง ‘คนที่นั่งข้างกัน’  

รวมทั้งเพื่อให้เข้าถึงกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

 การเปลี่ยนบรรยากาศห้องโดยสารของเครื่องบินให้

เหมือนบาร์ แทนที่จะนั่งเฉยๆ ตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน ลูกค้าสามารถ

ขอเครื่องดื่มและท�าความรู้จักกับคนแปลกหน้า สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรกับ

คนในเครื่องบินล�าเดียวกัน

 Dinner in the Sky เป็นภตัตาคารทีข่ายความแปลกใหม่จากประเทศ

เบลเยียม เกิดขึ้นเมื่อปี 2549 จากความร่วมมือกันของบริษัทผู้เชี่ยวชาญเรื่อง

อาหาร และบรษัิทผูเ้ชีย่วชาญเร่ืองสวนสนกุ โดยจะใช้เครนยกลกูค้า โต๊ะ เก้าอี้ 

อุปกรณ์ต่างๆ และบริกร ขึ้นไปนั่งรับประทานอาหารค�่าในอากาศ สูงจากพ้ืน  

50 เมตร ภัตตาคารน้ีให้บริการมาแล้วใน 45 ประเทศทัว่โลก (อ่านรายละเอยีด

เพิ่มเติมได้จาก dinnerinthesky.com)

 Matchmaker Café ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ทีน่อกจากจะจ�าหน่ายกาแฟแล้ว ยงัให้บรกิารหาคู่ให้ลกูค้า

อีกด้วย โดยทางร้านจะถ่ายภาพลูกค้า ให้กรอกประวัติ แล้วอัปโหลดเข้าระบบ

ออนไลน์ของร้าน ระหว่างนั่งดื่มกาแฟ ลูกค้าสามารถนั่งดูภาพเนื้อคู่ในอนาคต

ในแอปฯ Matchmaker Café ไปได้พร้อมๆ กัน บริการของร้านเชื่อถือได ้

เพราะคนทีอ่ยู่ในระบบเป็นตวัจริงตรงกับในภาพ ไม่มกีารหลอกลวง เป้าหมาย

ของร้านคือกลุ่มลูกค้าที่อาจไม่ไว้ใจบริการหาคู่ออนไลน์ 



 

เพียงความเคลื่อนไหว

Tourism on the Move
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บรรณานุกรม

l Night School
http://www.foodista.com/
nightschool
http://www.forbes.com/
sites/joshmax/2011/08/10/
four-nights-at-seattles-
sorrento-hotel-where-
vintage-meets-mod/ 
#54cfd98e4f0c
l The Open Book
https://www.airbnb.co.uk/
rooms/7908227
l Dinner in the Sky
http://dinnerinthesky.com
l Matchmaker Café
http://www.glamour.com/
story/matchmaker-cafe
l Coca-Cola Life
https://www.nextnature.
net/2013/08/organic-
coke-arrives/

ปรากฏการณ์ที่ 3 
Green and Good: เขียวและดี

  นกัท่องเทีย่วต้องการบรโิภคสนิค้าและบริการทีร่กัษ์โลก แสดงถงึ 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและปริมาณการใช้พลังงานในโลก 

ตัวอย่างเช่น

 

 Coca-Cola Life น�า้อดัลมของบริษัท Coca-Cola ทีผ่ลติด้วย

ส่วนผสมจากธรรมชาตทิัง้สิน้ ผลติภณัฑ์ตวันีม้แีคลอรตี�า่กว่าเครือ่งดืม่

โค้กธรรมดาถึง 2 เท่า บรรจุในขวดที่ผลิตขึ้นจากส่วนผสมของต้นไม้ 

จึงสามารถน�าไปรีไซเคิลได้ทั้งขวด

 The Sustainable Dance Floor เมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นไป

เต้นอยู่บนพื้นที่ก�าหนด พลังงานจลน์จากการเต้นนั้นจะเปลี่ยนไปเป็น

พลงังานไฟฟ้า ซึง่สามารถน�าไปใช้ต่อได้ เช่น ใช้ชาร์จแบตเตอรี ่ใช้เป็น 

พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

ปรากฏการณ์ที่ 4 
Ratings Transparency: 
ความโปร่งใสของการประเมิน

 นกัท่องเทีย่วต้องการสนิค้าหรอืบรกิารทีม่คีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เหน็ผลตอบรบัชดัเจน โดยเฉพาะการประเมนิผลผ่านทางโซเชยีลมเีดยี

อย่าง Instagram, Facebook, Twitter ตัวอย่างเช่น

 การรีวิวอาหารหรือสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย  

นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยใช้บริการหรือ

ซื้อสินค้านั้นมาก่อนแล้ว

 การตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าหรอืบรกิารผ่าน

ทางเว็บไซต์เฉพาะอย่าง Yelp หรือ TripAdvisor ซ่ึงมีพ้ืนที่ให ้

นกัท่องเทีย่วทีเ่คยใช้บรกิารมารวิีวและให้คะแนนของสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ
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ความคิดเห็นเชิงลึก

ต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

ในจังหวัดขอนแก่น

เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด
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 กองวิจยัการตลาด ททท. จดัการส�ารวจ

ความคดิเหน็ต่อการท่องเทีย่วภายในประเทศ

ของกลุ ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพของตลาด 

นักท่องเที่ยวไทย จ�านวน 4 กลุ ่ม ได้แก่ 

กลุ่ม Silver Age, Women Empowerment, 

Single Living และ Gen Y ในพื้นที่จังหวัด

ขอนแก่น โดยศึกษาครอบคลุมรูปแบบ

พฤตกิรรม ปัจจัยด้านจติวทิยา และ Customer 

Insight ด้านการเดินทางท่องเที่ยวของ 

นักท่องเที่ยวกลุ ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

ชาวไทย โดยผลจากการส�ารวจความคิดเห็น

ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

มุมมองและทัศนคติ
ของกลุ่มเป้าหมาย

 กลุม่ Silver Age อายรุะหว่าง 55-70 ปี 

ส่วนใหญ่จะเกษียณการท�างาน ถ้ายังท�างาน

อยู ่ก็ไม่ได้ใช้เวลากับการท�างานเต็มเวลา 

เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการพบปะสังสรรค์

กับเพ่ือน อยากใช้เวลาที่เหลืออยู ่อย่างมี

คุณค่ามากที่สุด เช่น สังสรรค์กับเพื่อนฝูง 

เพื่อทดแทนเวลาที่ตัวเองต้องเสียไปกับการ

ท�างานและดูแลครอบครัว เป็นวัยที่อยากใช้

ชวีติอสิระอกีคร้ัง อยากย้อนกลบัไปเป็นวยัรุ่น 

สนุกกับเพื่อนฝูง ไม่อยากเป็นภาระของ 

ลูกหลาน แต่ยังต้องการเป็นหลักที่พึ่งพิงให้

กับครอบครัว ท้ังน้ี ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น  

Facebook และ Line มบีทบาทกบัคนกลุม่นีม้าก 

เนื่องจากท�าให้ชีวิตไม่เหงา อัปเดต และ 

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีอิสระทางการเงิน 

และพร้อมที่จะจ่ายเพื่อความสุขของตัวเอง

 กลุ ่ ม  Women Empowerment  

นักท่องเที่ยวผู้หญิง อายุระหว่าง 45-54 ปี  

ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร นักท่องเที่ยว 

กลุ ่มนี้ที่มีครอบครัวแล้ว ชีวิตส ่วนใหญ่ 

จะหมดไปกับการดูแลครอบครัว และการ

ท�างาน ซึ่งรวมไปถึงการท�างานบ้านด้วย 

การให้เวลากับตัวเองจึงเป็นเรื่องรองลงมา 

ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่โดดเด่น 

ส่วนมากจะพักผ่อนด้วยการรับประทาน

อาหารนอกบ้าน หรือเดินช้อปปิ้งกับสมาชิก 

ในครอบครัว ส�าหรับ Women Empowerment 

ที่โสด จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแสวงหา

ความสุขให้ตัวเอง และดูแลญาติผู้ใหญ่ 

 ทั้งน้ี กลุ่ม Women Empowerment 

เป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและ

ครอบครัว ให้ความส�าคัญกับเรื่องสุขภาพ 

เป็นอย่างมาก ทันสมัย ประสบความส�าเร็จ 

ทางด้านการเงิน ความสุขของคนกลุ่มนี้ คือ

การได้ใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัว

 กลุ่ม Single Living หรือกลุ่มหญิงโสด 

อายุระหว่าง 35-44 ปี วถิชีวีติส่วนใหญ่จะหมด 

ไปกับการให้เวลากบัตวัเอง ให้ความส�าคญักบั

ความสวยความงาม การออกก�าลังกาย และ

สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ใช้ชีวิตอิสระ และเต็มที่

กับทุกอย่างในชีวิต เนื่องจากไม่มีครอบครัว 

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ มั่นใจ 

ในตวัเอง ไม่เหน็ความจ�าเป็นของการมคีรอบครวั 

ให้ความส�าคัญกับเพื่อนฝูง ความสุขของ 

คนกลุ่มนี้ คือ Work Hard, Play Hard
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 กลุ่ม Gen Y อายุระหว่าง 25-34 ปี โสด หรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก  

ชอบเที่ยวคนเดียว เที่ยวกับแฟน หรือกลุ่มเพื่อน คนกลุ่มนี้มากกว่าครึ่ง 

เป็นนายตวัเอง  ออกจากงานประจ�าเพ่ือมาท�าธุรกิจของตวัเอง มเีวลาว่างเยอะ  

ให้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ กล้าเริ่มท�าสิ่งใหม่ เช่น  

เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือในกรณีท�างานประจ�า ก็จะมีสองอาชีพ เป็นช่วง

หาเงิน อยากตัง้ตวัเร็วๆ ชอบใช้ของด ีทนัสมยั อปัเดตตลอดเวลา กนิ เทีย่ว 

เล่นตามใจตัวเอง อยากหาประสบการณ์ชีวิต ไม่ซีเรียส มองโลกในแง่ดี  

ชอบความท้าทาย รักอิสระ และชอบที่จะแตกต่าง

Insight ของการเดินทาง 
Need State (ความต้องการ) 
สำ�หรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ

 ท้าทายตนเอง นักท่องเที่ยวกลุ ่ม Gen Y และ Single Living  

ส่วนใหญ่จะเดนิทางท่องเทีย่วล�าพงัเพือ่พสิจูน์ตวัเอง เช่น ขึน้ภกูระดงึ หรอื

ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกัน เช่น ปั่นจักรยาน หรือเดินป่า 

กิจกรรมเหล่านี้ท�าให้พบเพื่อนใหม่ในสถานที่ท่องเที่ยว

 ค้นหามุมมองใหม่ เป็นที่ต้องการส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y  

และ Single Living เช่นกัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ไม่มีแผน 

การเดินทาง และใช้ชีวิตระหว่างเดินทางให้แตกต่างจากชีวิตประจ�าวัน

 ฆ่าเวลา นกัท่องเทีย่วทุกกลุม่ยกเว้น Women Empowerment จะเดนิทาง 

เพื่อฆ่าเวลา เป็นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบกะทันหัน ส่วนมาก 

จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ เช่น ไหว้พระข้ามจังหวัด 

ไปเยี่ยมเพื่อน หรือไปหาของอร่อยๆ กินในจังหวัดใกล้เคียง 

 เพิ่มพลัง หรือ ปลดปล่อยความเครียด นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

ทั้ง 4 กลุ่มจะเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์นี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยว

กับกลุม่เพือ่นสนทิกลุม่ใหญ่ เพราะรวมตวักนัง่าย โดยจะเป็นการท่องเทีย่ว

ระยะสั้น แบบไปเช้าเย็นกลับ หรือใช้ระยะเวลา 1-2 วัน กิจกรรมระหว่าง

ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สร้างเองในกลุ่มเพื่อน  เช่น การถ่ายรูปในสถานที่

ต่างๆ เพือ่โพสต์ใน Facebook นอกจากนี ้อาจเป็นการพักผ่อนกบัครอบครวั

ที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 3-4 วัน กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นวิวสวยๆ  

เพือ่ถ่ายรปู และความเพลดิเพลนิจากววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม โดยมข้ีอสงัเกตว่า 

ฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว

 ส�าหรับกลุ่ม Women Empowerment ที่แต่งงานแล้ว มักมีโอกาส

ทางการท่องเที่ยวที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเดินทาง

กับครอบครัวเป็นหลัก ส่งผลให้ความต้องการเดินทางเพ่ือพักผ่อนเป็นไป

เพื่อเพิ่มพลังจากงานประจ�าหรือการดูแลครอบครัว
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ในการท�าให้การเที่ยวสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

ทั้งนี้ คุณภาพของสถานที่ท ่องเที่ยวควร

สอดคล้องกับภาพที่เห็นในแผ่นพับ เว็บไซต์ 

หรอืสือ่สงัคมออนไลน์ ตลอดจนมบีรรยากาศ 

และภมูอิากาศทีส่บาย นอกจากนี ้อาหารก็เป็น 

หนึง่ปัจจยัทีส่�าคญั เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วไทย 

ชื่นชอบการกิน และมักจะมองหาของอร่อย 

ในท้องถิน่ ส�าหรบักจิกรรม นกัท่องเทีย่วจะเน้น 

กิจกรรมที่ไม่หวือหวา ชื่นชอบการถ่ายภาพ 

กับ Landmark แล ้วโพสต์ลงสื่อสังคม

ออนไลน์ 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า คนในท้องถิ่นเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดการ

บอกต่อ หรอืกลับมาเทีย่วซ�า้อกีครัง้ โดยความ 

คาดหวังที่มีต่อคนท้องถิ่น ได้แก่ ความเป็น

กนัเอง ไม่เอาเปรยีบ และให้ข้อมลูของสถานที่ 

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปัจจัยที่ท�ให้
นักท่องเท่ียวรู้สำึกกังวล
ต่อการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ

 กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมีความคิดเห็น 

ไปในทิศทางเดียวกันว่า การบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัยยังคงเป็นจุดด้อยของการ

ท่องเทีย่วภายในประเทศ เช่น ความปลอดภยั

บนท้องถนนที่สร้างความกังวลใจมากที่สุด 

โดยทุกกลุ่มเห็นว่าการขับรถทางไกล ทุกคน

มกัจะขบัเรว็ และขาดความระมดัระวงั ความ

ปลอดภัยจากที่พักอาศัย โดยโรงแรมระดับ  

3 ดาว ยงัไม่สามารถให้การคุม้ครองทรพัย์สนิได้  

เป็นอปุสรรคกบัการเดนิทางท่องเทีย่ว เนือ่งจาก 

ต้องน�าสัมภาระที่มีค่าติดตัวไปด้วย รวมทั้ง

ความไม่ซื่อสัตย์ของร้านค้า ก็เป็นปัจจัยที่

ท�าให้นกัท่องเทีย่วรูส้กึหมดสนกุ หรอืไม่อยาก

กลับไปเที่ยวซ�้า

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

รูปแบบของการท่องเทีย่ว
 

 นักท่องเที่ยวทั้ง 4 กลุ่มในพื้นที่จังหวัด

ขอนแก่นให้ความส�าคัญกับวิวทิวทัศน์ที่

สวยงาม ความสะอาด และความสะดวกสบาย

ของที่พัก 

 พฤตกิรรมการพกัผ่อนของชาวขอนแก่น 

ไม่เน้นกิจกรรมท่ีต้องลุยมาก หรือกิจกรรม

กลางแจ้ง เพราะไม่อยากเหนือ่ย หรอืเผชญิกบั 

แสงแดดที่ร้อนอบอ้าว 

 นิยามการพักผ่อน คือ การปลดปล่อย 

พักเหน่ือยจาก Lifestyle ที่ยุ ่งเหยิง สร้าง 

ความสนกุระหว่างเพือ่นหรอืครอบครวั รวมทัง้ 

แสวงหาสถานที่ท ่องเที่ยวใหม่ที่จังหวัด

ขอนแก่นไม่มี 

 เกณฑ์ในการเลือกท�ากิจกรรมของ

นักท่องเที่ยว คือกิจกรรมที่สมาชิกทุกคน

สามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ที่แพงเกินไป (ราคาอยู่ระหว่าง 150-200 

บาท/กจิกรรม) ม ีLandmark หรอื Highlight 

ทีก่�าลงัเป็นท่ีนิยมให้ถ่ายรปู ทัง้นี ้การช้อปป้ิง 

เป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย โดยเฉพาะการเดินซ้ือของที่ระลึก

ส�าหรับตนเองและเป็นของฝากที่ถนนคนเดิน 

ในจังหวัดต่างๆ โดยของที่ระลึกดังกล่าว 

มกัจะเป็นของท่ีแสดงถงึเอกลกัษณ์ของแต่ละ

จังหวัด 

องค์ประกอบที่สำ�คัญ
ของการท่องเที่ยว

 นักท่องเที่ยวทุกกลุ ่มเห็นตรงกันว่า 

บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวด้วย และร่วมแชร์

ประสบการณ์ท่องเท่ียวด้วยกัน มคีวามส�าคัญ

ทีส่ดุ ส่วนองค์ประกอบอืน่มคีวามส�าคัญเท่าๆ 

กัน และสามารถทดแทนกันได้ โดยสถานที่

ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางมีบทบาท 
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ทีส่ดุของการเทีย่วท้องถิน่

& Staycation
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	 คนทีช่อบท่องเทีย่วเดินทาง	ส่วนใหญ่มกับ่นว่าต้องเกบ็เงนิมากมาย	กว่าจะซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิ	กว่าจะจองโรงแรม	จะไปโรงแรมราคาถกูๆ	กก็ระไรอยู่	ดังนัน้	การเดินทาง

ท่องเทีย่วของเราแต่ละคนจงึมกัเป็น	‘ต้นทนุ’	ทีสู่ง	บางคนถงึขัน้ไปกูห้นีย้มืสินเพ่ือไป

เที่ยว	แล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาท�างานใช้หนี้

 แต่คุณรู้ไหมว่า	ในโลกปัจจุบันนี้	เทรนด์ท่องเที่ยวแบบไหนก�าลังมาแรงที่สุด

	 พูดอีกก็ถูกอีกนะครับ	 ว ่ามันคือเทรนด์ของการท่องเที่ยวแบบ	 ‘ยั่งยืน’	 

หรือ	Sustainable	Travel	นั่นแปลว่าเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยว	เราควรจะปล่อย	

‘รอยเท้าคาร์บอน’	ให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับ

1
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เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา
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  แต่การท่องเที่ยวที่ต้องการความหรูหราสะดวก

สบาย หรอืเดนิทางไปไกลๆ สดุขอบโลก ไปแตะขอบฟ้า 

ที่ไม่มีใครเคยแตะทั้งหลายเหล่านั้น ส่วนใหญ่ไม่ใช่

การเดินทางที่ช่วยรักษาโลกสักเท่าไหร่ เพราะมักเป็น 

การเดินทางที่ ‘ก่อคาร์บอน’ มหาศาล 

 บางคนอาจจะเถียงว ่า แต่เ ด๋ียวนี้มี เทรนด์ 

ท่องเที่ยวอีกแบบหน่ึงเกิดข้ึนมาแล้วนะครับ นั่นคือ 

การท่องเทีย่วแบบ ‘นยิมท้องถ่ิน’ (ในทีน่ีจ้ะขอใช้ค�าว่า 

Localism) ซ่ึงแปลว่าเป็นการเดินทางแบบที่ราคา 

ไม่แพงมากนัก พักในโฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ หรือใช้

บริการแอร์บีเอ็นบี หรือบางคนก็หาญกล้าถึงขั้นใช้

บริการฟรีอย่าง Couchsurfing กันเลย

 ใช่ครับ การท่องเที่ยวแบบ Localism นั้น  

พดูได้เลยว่าก�าลงัมาแรง เพราะมนัเหมาะสมกับวถิชีวีติ 

ของคนยุคใหม่ไม่น้อย นั่นคือได้ตระเวนไปในพื้นที่  

ฝังตัวอยู่กับคนพื้นถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ของคนเหล่านั้น แต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร 

กว่าจะเก็บเกี่ยวซึมซับความเป็นท้องถิ่นนั้นๆ เอาไว้ได้ 

สรปุว่ากต้็องใช้ ‘ต้นทนุ’ ในด้านเวลาอกีนัน่แหละครบั 

ซึ่งหลายคนคงมีไม่มากพอ

 ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากแนะน�าเทรนด์ท่องเที่ยว

แบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ก�าลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

 น่ีเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวแบบที่การันตีได้เลย

ว่าเป็น Sustainable Travel และสุดแสนจะ Localism 

ไปในเวลาเดียวกัน

 มันคือการท่องเที่ยวใน ‘ท้องถิ่น’ ของตัวเอง!

 ค�าว่า Staycation มาจากค�าว่า Stay บวกกับ 

ค�าว่า Vacation ซ่ึงฟังดูขดัแย้งกันอยูส่กัหน่อยนะครบั 

เนื่องจากเวลาเรานึกถึง Vacation เราก็มักจะนึกถึง

การเดินทางไปไกลๆ อาจจะไปนอนจิบค็อกเทลอยู ่

รมิชายหาดที่ไหนสกัแห่ง หรอืไปเดินป่าเดินเขา หรอืไม่ 

ก็ขับรถเที่ยวไปบนเส้นทางสวยๆ ส่วนค�าว่า Stay  

มคีวามหมายว่า ‘อยูกั่บที’่ ซ่ึงในทีน่ีก็้คอืการ ‘อยูบ้่าน’ 

ด้วยซ�้าไป ดังนั้น Staycation ซึ่งเหมือนการเอาค�า 

สองค�าที่มีความหมายขัดแย้งกันมารวมเข้าด้วยกัน

 ค�าถามก็คือ - แล้วมันจะมี ‘ความหมาย’ อะไร 

ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้หรือ

 ค�าตอบก็คือ - มีได้สิครับ

 ว่ากันว่า ค�าว่า Staycation เป็นค�าที่นักแสดง

ตลกชาวแคนาดาชื่อ Brent Butt เป็นคนคิดขึ้นมา  

เขาพูดค�านี้ ในรายการโทรทัศน์ชื่อ Corner Gas  

ในราวปี 2005 ปรากฏว่ามนักลายเป็นค�า ‘ฮติ’ ในหมูค่น 

อเมริกันขึ้นมาในอีกปีสองปีให้หลัง

 คุณรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรค�านี้ถึงฮิต?

 ใช่แล้วครับ เพราะในราวปี 2007 หรือปีกว่าๆ

หลงัคณุเบรนต์ บตัต์ คดิค�านีข้ึน้มา กเ็กดิวกิฤตกิารณ์

ทางการเงนิอย่างทีเ่รยีกว่าวกิฤตแิฮมเบอร์เกอร์ไงครบั 

วิกฤตินี้กินเวลายาวนานหลายปี ตั้งแต่ป ี 2007  

ถงึ 2010 นัน่ท�าให้คนเลอืกทีจ่ะ ‘เทีย่ว’ ในแบบทีเ่รยีกว่า 

Staycation กันมากขึ้น

 ในอังกฤษ ค�าว่า Staycation เกิดฮิตขึ้นมา 

ในราวปี 2009 ด้วยเหตุผลคล้ายๆ กันเลยครับ เพราะ

ในช่วงนั้นค่าเงินปอนด์อ่อนยวบ ท�าให้คนอังกฤษ 

ไม่มีเงินจะจับจ่ายใช้สอย ผลลัพธ์ก็คือพวกเขาเลือก 

ทีจ่ะไม่ไป Vacation ประจ�าปีกันที่ไหน แต่ Stay อยูท่ีบ้่าน 

จนกลายเป็น Staycation กันไปเลย 

 แม้กระท่ังนิตยสารทางการเงินอย่าง Forbes กเ็คยมี 

บทความเกี่ยวกับ Staycation ว่าเป็นหนทางหนึ่งที่

จะช่วยเยียวยาสภาพเศรษฐกิจได้นะครับ เพราะปกติ

แล้ว เวลาที่คนเราไป Vacation หรือท่องเที่ยวในต่าง

ประเทศนัน้ เราจะน�าเงนิตดิตวัไปใช้จ่ายด้วย และการ

ใช้จ่ายเงนิเวลาท่องเทีย่ว เราจะไม่ใช้เงนิกนัแบบ ‘ปกต’ิ 

คอืมกัจะใช้เงนิมากกว่าในชวีติประจ�าวนั เช่น ยอมจ่าย 

ค่าอาหารหรือค่าโรงแรมแพงขึ้นโดยไม่บ่นว่าอะไร 

ท�าให้เงินไหลออกนอกประเทศมากกว่าปกติ

 Forbes บอกว่าในภาวะเศรษฐกิจตกต�่านั้น  

Staycation เป็นส่ิงแรกที่ท�าได้ เพราะการท่องเที่ยว 

คอืงบประมาณทีฟุ่ม่เฟือยทีส่ดุอย่างหนึง่ของครอบครวั 

เราต้องจองโรงแรม ต้องเดนิทาง ต้องจองตัว๋เครือ่งบนิ 

แถมยังต้อง ‘ลงแรง’ ด้วยการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย

และบางครั้งก็เสี่ยงอันตรายด้วย

 Forbes แนะน�าว่า ถ้าเราไม่พร้อมจะรบัความเส่ียง 

ทัง้หลายจากการเดนิทางไกลๆ กส็ามารถท�า Staycation

หรอื ‘พักร้อนอยูก่บับ้าน’ ได้ แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้อง 

อยู่ติดบ้านเฉยๆ เท่านั้น เพราะ Staycation ก็คือ 

การหันมา ‘ท�าความรู ้จัก’ กับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู ่  

และคิดว่าเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างดีอยู่แล้ว

 แต่ค�าถามก็คือ เรารู้จักพ้ืนที่ที่เราอยู่กันดีแล้ว

จริงๆ หรือ?

2

3
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ใช่ครบั การท่องเทีย่วแบบ Localism นัน้ พดูได้เลย 

ว่าก�าลังมาแรง เพราะมันเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคน 

ยุคใหม่ไม่น้อย นั่นคือได้ตระเวนไปในพื้นที่ ฝังตัวอยู่กับ 

คนพื้นถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเหล่านั้น 

แต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร กว่าจะเก็บเก่ียว

ซึมซับความเป็นท้องถิ่นนั้นๆ เอาไว้ได้
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 มีคนเชียงใหม่จ�านวนมากไม่เคยไป ‘ทัวร์ร้าน

กาแฟ’ ในย่านนิมมานเหมินท์ เหมือนที่คนกรุงเทพฯ 

นิยมแห่แหนกันไป

 มีคนกรุงเทพฯ อีกจ�านวนมาก ที่ไม่รู ้ว่าย่าน 

บางล�าพนูัน้ เมือ่เดนิลดัเลาะเข้าไปในตรอกซอกซอยแล้ว 

จะมีลักษณะเป็นเกสต์เฮาส์และเป็น Backpackers’ 

Paradise ที่มีเอกลักษณ์บางอย่างแตกต่างไปจาก 

พื้นที่อื่นๆ ชนิดที่เดินๆ ไปอาจไม่นึกว่าเป็นกรุงเทพฯ

 ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเรามัก ‘มองข้าม’ พื้นที ่

ทีเ่ราอยู ่เรามกัคิดว่าเรารูจั้กทีท่ีเ่ราอยู่ดีแล้ว แต่คณุเคย

ซื้อหนังสือไกด์บุ๊กของคนต่างชาติมาอ่านไหม ในนั้น 

เตม็ไปด้วยรายละเอยีดทีเ่ราอาจไม่เคยรูม้าก่อน เพราะ

กรุงเทพฯ ไม่ได้มีแต่วัดพระแก้วและเดอะแกรนด ์

พาเลซเท่านั้น แต่หนังสือไกด์บุ ๊กเหล่านี้จะแนะน�า 

ลึกละเอียดลงไปถึงร้านรวงเล็กๆ ที่อาจอยู่ใกล้กับ

ออฟฟิศของคุณ แต่คุณไม่เคยสนใจเลย เพราะไม่มี

ใครในแวดวงเพื่อนฝูงรู้จักก็ได้

 Staycation ก็คือการท�าตัวเป็น ‘นักท่องเที่ยว’ 

ในบ้านของตัวเองนั่นแหละครับ

 กระทั่งนิตยสารเก๋ฮิปอย่าง Real Simple ก็เคย

แนะน�า Staycation เอาไว้ว่า ถ้าจะลองท�าดู ก็ให้  

‘ขอเวลานอก’ อย่างเต็มที่จริงๆ เพราะบางครั้งเวลาที่

เราลาหยดุงานไปเทีย่วต่างประเทศ เจ้านายจะเกรงใจ 

โธ่! อตุส่าห์ซ้ือตัว๋เคร่ืองบนิตัง้แพง เลยไม่โทรฯ ไปกวน 

ให้ท�างานให้ แต่ถ้าเราบอกใครต่อใครว่า เราหยุดงาน

เพื่อจะ ‘อยู่บ้าน’ ก็เป็นไปได้ว่าทั้งเจ้านายและเพื่อน

ร่วมงานจะคิดว่าเราอยู่ใกล้ จึงสามารถกวนให้ท�างาน

ได้ทุกเมื่อ

 ดังน้ัน Real Simple จึงแนะน�าว่า กฎข้อแรก 

ของ Staycation ก็คือการ ‘หยุด’ จริงๆ ด้วยการ

ก�าจดันดัหมายทัง้หลายให้หมด ท�างานทีค่ั่งค้างให้เสรจ็ 

เหมือนกับเวลาที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆ  

ถ้าเป็นไปได้ก็ปิดโทรศัพท์มอืถือ หรือไม่ก็ไปซ้ือซมิใหม่ 

มาใช้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ต้องรับรู้กับการถูกตามตัว

กลับไปท�างาน

4
5

 กระทั่งการเช็กอีเมลหรือเฟซบุ๊ก ก็ควรจะจ�ากัด

เวลาของตวัเองด้วย เพราะถ้าเราไปเทีย่วต่างประเทศ

จริงๆ เรามักจะ ‘ออฟไลน์’ มากขึ้น แต่ Staycation 

อาจยังท�าให้เราพะวงและเกิดอาการ ‘ตัดไม่ขาด’  

ขึน้มาก็ได้ ดงันัน้ จงึต้องตดัขาดจากสือ่สงัคมในระดบั

หนึ่ง รวมถึงตัดขาดจากการรับข่าวสารด้วย

 Staycation ไม่ได้แปลว่าจะต้อง ‘อยูบ้่าน’ เฉยๆ

นะครับ แต่ Staycation คือการเปิดโอกาสให้คุณ 

ได้ใช้เวลา ‘ส�ารวจ’ และ ‘มองดู’ ที่ที่เราอยู่ ด้วย

สายตาของ ‘คนนอก’ คือเมื่อเราถอนตัวออกจาก

ภาระหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ลองส�ารวจ 

ดูว่าเรามองดูโลกที่เราอยู่อย่างไร ผนังตึกที่เราเห็น 

ทุกวันมีอะไรแปลกประหลาดไหม พิพิธภัณฑ์หรือ 

ศาลเจ้าเลก็ๆ ตรงข้างบ้านทีเ่ราไม่เคยมเีวลาเข้าไปนัน้ 

แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร 

 Forbes แนะน�าว่า เราสามารถ ‘ตัง้เป้า’ ไว้ก่อนได้ 

ว่าเราจะส�ารวจพื้นที่ในท้องถิ่นของเราอย่างไร เช่น 

จะส�ารวจในเชิงศิลปะ, ธรรมชาติ หรือประวัติศาสตร์ 

แล้วลองใช้ ‘สายตา’ แบบนั้นในการมอง จะท�าให้เรา

ได้ข้อมูลใหม่ๆ ในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

 ตัวอย ่างกิจกรรมที่ Forbes แนะน�าก็เช ่น  

ลองไปทัวร์ปั่นจักรยานที่จัดให้คนต่างชาติปั่นกันเป็น 

กลุ่มเพ่ือส�ารวจเมือง หรือลองซื้อตั๋วชมการแสดง

อะไรบางอย่างที่ปกติแล้วมีแต่คนต่างชาติดู ปกติแล้ว 

ตั๋วพวกนี้มักจะมีราคาแพงกว่าปกติ และเราในฐานะ 

‘คนท้องถิ่น’ ก็มักจะไม่เข้าไปชมหรือเข้าร่วมกิจกรรม 

เพราะคิดว่าตัวเอง ‘รู้ดี’ อยู่แล้วว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น

บ้าง จะเสียเงินแพงๆ ไปเพ่ืออะไรกัน แต่ในความ

เป็นจริงแล้ว เราไม่ได้รู้หมดทุกเรื่อง ยังมีอะไรที่เรา

ไม่รู ้ซ่อนอยู่อีกมาก และการจ่ายตั๋ว ‘แพง’ ในที่นี้  

ก็เทียบไม่ได้เลยกับการต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและ 

ค่าโรงแรมเวลาไป Vacation ตามปกติ

 ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพฯ บางทีคุณอาจจะลองเช่า

เรอืหางยาวทวัร์คลอง หรอืไม่กล็องเดนิเท้าจากเอกมยั

ไปสยาม หรอืลองแวะเข้าไปในสถานทีท่ี่ไม่เคยเข้า เช่น 

สเตเดียม, พิพิธภัณฑ์, สวนสาธารณะ หรือห้องสมุด 

ประชาชน การเดนิหรอืการตัง้ใจ ‘มองหา’ สิง่ทีแ่ปลก

แตกต่างไปจากชีวิตประจ�าวัน จะท�าให้คุณได้พบส่ิงที่

ไม่คาดคิดมาก่อน
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 Staycation นัน้เป็นทีน่ยิมเพราะให้ประโยชน์

หลายด้าน อย่างแรกสุดเลยคือประหยัดเงิน ไม่มี

ค่าเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าเช่ารถ มีผลส�ารวจ

ของ American Automobile Association บอกว่า  

คนอเมริกันนั้น ใช้เงินเฉลี่ยกับการ Vacation  

ราววันละ 244 เหรียญส�าหรับ 2 คน แต่ถ้ารวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายของลูกๆ เข้าไปด้วย 

และไปพักผ่อนกันนาน 10 วัน ค่าใช้จ่ายสามารถ

สูงได้ถึง 10,000 เหรียญ

 แต่ Staycation ตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลงไป

เกือบหมด

 ในปี 2016 นี้ มีการส�ารวจโดย WalletHub  

พบว่า คนอเมริกันเกือบสองในสาม วางแผนจะ  

Stay Local (หรอื Staycation) กัน โดยมกีารส�ารวจ 

ลึกลงไปด้วยว่า เมืองไหนเหมาะที่จะ Staycation 

บ้าง เขาพบว่าเมอืงทีน่่าจะท�า Staycation มากๆ นัน้ 

จะต้องเป็นเมืองที่มี ‘กิจกรรม’ ให้ท�าหลากหลาย 

เช่น มีสระว่ายน�้า, สวนสัตว์, เบียร์การ์เดน,  

สนามกอล์ฟ, สนามเทนนสิ, ร้านกาแฟ, พพิิธภณัฑ์, 

สปา ฯลฯ ซึ่งจะท�าให้คนมีความสุขกับ Staycation 

ในเมืองของตัวเอง 

 แต่กระน้ัน การมีกิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้

มากเฉยๆ ก็ไม่พอนะครบั เพราะต้อง ‘มมีาก’ ในแบบ 

ทีเ่ฉลีย่ต่อหัวแล้วก็ยังมากอยู่ด้วย การท่องเท่ียวแบบ 

Staycation ถึงจะให้ความรู้สึกสบายๆ ผ่อนคลาย 

ไม่ต้องแย่งชิงกัน

 เขายกตัวอย่างเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์มากที่สุด 

ต่อหวัว่าคือนิวออร์ลนีส์, วอชิงตนั ดี.ซี., เซนต์หลุยส์ 

ส่วนเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์ต ่อหัวน ้อยที่สุดก็เช ่น 

เจอร์ซีย์ซิตี้ เป็นต้น

 ส่วนเมืองที่มีร้านกาแฟต่อหัวเยอะมาก ก็คือ 

ซานฟรานซิสโก, ซีแอตเทิล, พอร์ตแลนด์ เป็นต้น 

เมอืงทีม่เีบยีร์การ์เดนต่อหวัเยอะๆ ได้แก่ พอร์ตแลนด์, 

โอกแลนด์, ออร์แลนโด, พรอวิเดนซ์ เมืองที่มี 

สวนสัตว์เยอะคือ ลาสเวกัส, ไมแอมี, แทมปา,  

ออร์แลนโด เป็นต้น

 โดยเมื่อดูภาพรวมแล้ว เมืองที่มีการพักผ่อน

หย่อนใจ (Recreation) มาเป็นอันดับหนึ่ง คือ           

ฟอร์ตลอเดอร์เดล ในรัฐฟลอริดา ส่วนเมืองที่มี

อาหารและความบนัเทงิ (Food & Entertainment)  

มาเป็นอันดับหนึ่งคือ ออร์แลนโด ในฟลอริดา 

อกีเช่นกนั ส�าหรบัเมอืงทีเ่หมาะกบัการพกัผ่อนและ

ผ่อนคลาย (Rest & Relaxation) คือเมืองแจ็กสัน 

ในมิสซิสซิปปี แต่ถ้าดูคะแนนรวมทั้งหมดแล้ว  

ชาวเมอืงออร์แลนโดนบัว่าโชคดทีีส่ดุ เพราะถอืเป็น

เมอืงอนัดบัหนึง่ในการท�า Staycation ในปี 2016 นี้

 นอกเหนือไปจากเรื่องของต้นทุนทางการเงิน 

และประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว Staycation  

ยังมีประโยชน์อื่นอีกหลายด้านนะครับ 

 ในแง่หนึ่ง การไปเที่ยวแบบที่ไม่ได้มีอะไร 

หวือหวา เปิดโอกาสให้เราได้ใช้เวลากับคนที่ไป 

ด้วยกัน (เช่น ครอบครัว คนรัก) เต็มที่ โดยไม่มี

ความกดดันเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือน

เวลาเราเดินทางไปไกลๆ 

 ในอกีแง่หนึง่ Staycation กค็อืการสร้างส�านกึ 

พ้ืนถ่ินหรือ Localism ให้เกิดขึ้นจริง ก่ีครั้งกัน 

ที่เราจะมีโอกาสได้ ‘มอง’ ที่ที่เราอยู่ด้วยสายตา 

อกีแบบหนึง่ แต่ถ้าเมือ่ไหร่เราท�าแบบนัน้ได้ เราจะ

ดึงตัวเองออกจากความคุ้นชินเดิมๆ พาเราไปมอง

เห็นข้อบกพร่องหรือข้อดีในแบบที่เราไม่เคยเห็น 

มาก่อน และอาจท�าให้เรารู้แน่ชัดว่า ที่ที่เราอยู่ 

ยังขาดสาธารณูปโภคอะไรอีกไหม

 Staycation จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เราเห็น 

‘ความเป็นท้องถิน่’ ของเราเอง (Own Locality) ว่า

มีลักษณะอย่างไร ซึ่งหากมีการเดินทางท่องเที่ยว 

แบบนี้มากๆ จะเปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงท้องถิ่นที่เราอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์ 

Staycation จึงเป็น Localism ขั้นสุด ที่ไม่ได้เพียง

นิยมท้องถิ่นของคนอื่น แต่เป็นการนิยมท้องถิ่น

ของเราเอง ผ่านส�านกึการท่องเทีย่วแบบ ‘คนนอก’  

ทีเ่ปิดโอกาสให้เราได้ ‘ส�ารวจ’ ท้องถิน่ทีเ่ราคุน้เคย

ที่สุด แต่อาจรู้จักมันน้อยที่สุด

 บางทีอาจเป็นเหตุผลเหล่านี้ก็ได้ ที่ท�าให้ 

Staycation กลายเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจของปีนี้

From the Cover
เรื่องจากปก
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From the Cover
เรื่องจากปก

Staycation จึงเป็น 

Localism ขั้นสุด ที่ ไม ่ได้เพียง

นิยมท ้องถิ่นของคนอื่น แต ่

เป็นการนิยมท้องถ่ินของเราเอง 

ผ่านส�านึกการท่องเที่ยวแบบ 

‘คนนอก’ ที่เปิดโอกาสให้เราได้ 

‘ส�ารวจ’ ท้องถิน่ทีเ่ราคุน้เคยทีส่ดุ

แต่อาจรู้จักมันน้อยที่สุด
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Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว

Global Brand, 
Local Tourism

	 หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง	เศรษฐกจิ

โลกค่อยๆ	ฟื ้นฟูกลับมา	 เม่ือผู ้คนเริ่ม 

จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 

การขยายตัวของภาคธุรกิจที่ เติบโต 

ข ้ามชาติออกไปเรื่อยๆ	 รวมถึงการ 

ท่องเที่ยวกลายเป็นกิจกรรมพักผ่อน

หย่อนใจที่แพร่หลาย	ท�าให้ความรู ้สึก 

เกี่ยวกับพรมแดน	รัฐ	และความเป็นชุมชน

ของตัวเองได้เปลี่ยนแปลงไป

เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
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 ในทางหนึ่ง โลกค่อยๆ กลมกลืนเข้า 

ด้วยกัน จนในที่สุดก็เหมือนจะไร้พรมแดน 

เมื่อการท่องเที่ยวถูกจัดการโดยภาครัฐ และ

ภาคธุรกิจก็ถูกควบคุมโดยบรรษัทข้ามชาต ิ

ขนาดใหญ่ ที่มีแบรนด ์ใหญ่ระดับโลก 

นโยบายของภาครัฐและธุรกิจขนาดใหญ่  

มุ ่งเน้นการดึงดูดเอาทรัพยากรและผู ้คน 

ในท้องถิ่นออกมาใช้งานในศูนย์กลาง 

 แต่ในอีกทางหนึ่ง ความรู้สึกเป็นชุมชน

และท้องถ่ินทีม่เีอกลกัษณ์เริม่ก่อตวัขึน้ ตัง้แต่

ช่วงทศวรรษ 1990 มาจนถึงยุคสหัสวรรษ

ใหม่ โลกเข้าสู่สภาวะหลังอุตสาหกรรมและ

ทุนนิยมตอนปลาย เกิดขบวนการเคลื่อนไหว

ภาคประชาชน ประชาชนเริ่มตระหนักถึง

สิทธิและเสรีภาพในการจัดการทรัพยากร 

ในท้องถิ่นของตัวเอง 

 การท่องเทีย่วได้เปลีย่นแปลงรปูแบบไป  

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นการท่องเที่ยวในเมือง

หลักอย่าง นิวยอร์ก หรือ วอชิงตัน ดี.ซี. 

ศนูย์กลางของความเป็นทางการของประเทศ

สหรัฐอเมริกา สถานที่ท่องเที่ยวจะกลายเป็น

แหล่งศูนย์ราชการ รฐัสภา พพิธิภัณฑ์ รวมถงึ

ย่านการค้าใหญ่ ทกุอย่างดูสวยงาม สะอาดตา  

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ถ้านักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับสีสัน

และรสชาติแปลกใหม่กว่านั้น จะต้องมองหา 

จุดหมายที่ ไกลออกไปในชนบท ท้องถิ่น 

ห่างไกลมากๆ ซ่ึงอาจจะเคยมรีายได้หลกัจาก 

ผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาล แต่ส่วนใหญ่

ยังมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ หรือมีวิถีชีวิต

แตกต่างออกไปอย่างมีเอกลักษณ์ จึงเหมาะ

กับการท่องเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติหรือ

วัฒนธรรม

 เมื่อการท่องเที่ยวได้แทรกตัวเข้าไป  

ในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ก็จะช่วยเปิดโอกาสในการท�ารายได้เพ่ิมขึ้น 

ดึงคนเอาไว้ในท้องถิ่น และน�าเงินรายได้ไป

ท�านุบ�ารุงท้องถิ่น 

 ยกตวัอย่าง หลายเมอืงในรฐัทางตอนใต้

ของสหรัฐอเมริกา เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์

ของสงครามกลางเมือง การต ่อสู ้ กับ

ธรรมชาติ แหล่งก�าเนิดศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมสมัยมากมาย ไม่เพียงแต่ธรรมชาติที่ยัง 

อุดมสมบูรณ์ แต่ในท้องถิ่นนั้นๆ ยังสร้าง 

เรื่องเล่าที่เป็นต�านาน และมีแบรนด์สินค้า 

ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเป็นของตนเองได้ และ 

น�ามันมาใช้งานเพื่อการท่องเที่ยว 

 ยกตัวอย่าง เทนเนสซี รัฐทางตอนใต้ 

ของสหรัฐอเมริกา ถ้าดูในภาพกว้าง ที่

สามารถท�ารายได้จากการท่องเที่ยวอย่าง

เป็นกอบเป็นก�า เพราะที่นี่เป็นแหล่งก�าเนิด

ของต�านานมากมายหลายอย่าง เป็นบ้านเกดิ

ของ เอลวิส เพรสลีย์ และแหล่งก�าเนิดของ

เพลงคันทรีอเมริกัน บลูส์ และแจ๊ส 

 ในปี 2014 เทนเนสซมีเีงนิรายได้เฉพาะ

การท่องเทีย่วอย่างเดยีวกส็งูถงึ 17.7 พันล้าน

เหรียญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งแบบเพื่อธุรกิจ

และเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจจริงๆ แต่แนวโน้ม

ส�าคัญคือการดึงเอานักท่องเที่ยวแบบธุรกิจ 

ให้ใช้เวลามากขึน้ และใช้จ่ายเพือ่การพกัผ่อน 

มากขึ้น โดยการสร้างสินค้าและบริการที่

หลากหลาย 

 แต ่ละเมืองในเทนเนสซีมี จุดขาย

มากมาย แตกต่างหลายหลากกันออกไป  

อย่างเมืองขนาดใหญ่ เดวิดสัน เคาน์ตี  

ท�ารายได้จากการท่องเที่ยวให้รัฐนี้สูงถึง  

5 พันล้านเหรยีญ มคีนท้องถิน่ท�างานในธรุกจิ

ท่องเที่ยว 57,000 คน ที่นี่เต็มไปด้วยศูนย์-

ประชุม แหล่งธุรกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ 

ที่มีสาขาแพร่กระจายออกไปทั่วโลก 

 หันกลับมาลองเปรียบเทียบกับเมือง

ขนาดเล็กที่สุดอย่าง ลินช์เบิร์ก ซึ่งเป็นเมือง

เล็กๆ ในรฐัเทนเนสซ ีมปีระชากรอยูป่ระมาณ 

6,000 คน นอกจากวิถีชีวิตประจ�าวันทั่วไป 

จุดขายด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของ 

ที่นี่ คือการเป็นบ้านเกิดของเหล้าแบรนด์ 

แจ็ค แดเนียลส์ 
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 ที่นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในปี 2014 มากถึง 269,000 คน คนส่วนใหญ่มาเยี่ยมชมโรงกลั่นเหล้าและซื้อของที่ระลึก 

จากแหล่งก�าเนิด พร้อมด้วยบริการท่องเที่ยวอีกสารพัดที่เป็นของคนในท้องถิ่น บริหารจัดการโดยท้องถิ่นเอง 

 ในเขตมวัร์ เคาน์ต ีลนิช์เบร์ิก มเีพยีงโรงแรมเลก็ๆ ของคนในท้องถิน่ ไม่มโีรงแรมห้าดาวทีเ่ป็นเครอืข่ายหรหูราระดบัโลก 

รถบัสนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาจากเมืองใหญ่ในเทนเนสซี เพื่อแวะชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของแบรนด์เหล้าโดยเฉพาะ 

 หลังจากนั้นก็จะจอดที่ทาวน์ สแควร์นานเป็นชั่วโมงๆ ซึ่งนับเป็นแลนด์มาร์คส�าคัญ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทุกอย่าง 

ในละแวกนี้ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อเสื้อยืด โปสต์การ์ด ข้าวของเครื่องใช้ อาหาร ขนม และของที่ระลึก ทุกอย่างติดโลโก้

แบรนด์  

 ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและดูขัดแย้งกันมากๆ ในขณะที่เป็นบ้านเกิดของแบรนด์เหล้าที่โด่งดัง และสามารถน�ามาจัดการ

เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่นี่กลับเป็น Dry County หมายถึงเมืองที่ห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทกุชนดิ ซ่ึงปัจจบุนัเหลอือยูอ่กีเพยีงไม่กีแ่ห่งในสหรฐัอเมรกิา โดยยกเว้นการจ�าหน่ายส�าหรบันกัท่องเทีย่วอย่างเดยีว  
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 ร้านค้าจะจ่ายภาษี 3.50 เหรียญต่อเหล้า 1 ขวด 

เพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นน�าไปบริหารงานต่อไป และนั่นก็

สร้างรายได้มากมายต่อปี 

 ร้านอาหารชื่อดังที่สุด Miss Mary Bobo’s Board-

ing House & Restaurant เสิร์ฟอาหารสไตล์โฮมเมด

แบบอเมริกันแท้ๆ นักท่องเที่ยวที่สนใจจะต้องจองโต๊ะ

ล่วงหน้านานกว่า 2 เดือน 

 ที่นี่เป็นบ้านโบราณ บรรยากาศอบอุ่น ก่อสร้าง

มาตั้งแต่ปี 1818 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1940 ได้เปิด

บริการเป็นบ้านพักแรม และในที่สุดก็ได้เปลี่ยนมาเป็น

ภัตตาคารเมื่อปี 1984 ให้บริการอาหารอเมริกันทางใต้ 

และมพีธิรีตีองในการเสร์ิฟทีเ่คร่งครดั ตามเมนทูีเ่จ้าบ้าน

จะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้เอง

 จุดเด่นคือมีสาวใหญ่วัยป้ามาเป็นโฮสต์ประจ�าโต๊ะ 

นับเป็นงานในฝันของชาวลินช์เบิร์ก ทั้งสาวใหญ่และ 

สาวน้อย ท�างานวันละประมาณ 3 ชั่วโมง ชวนพูดคุย 

เรื่องราวประวัติศาสตร ์ของเมือง วิ ถีชีวิต ชุมชน 

วัฒนธรรม และอธิบายสูตรอาหารต้นต�ารับ 

 ถือว่าเมืองเล็กๆ ในเทนเนสซีแห่งนี้ เป็นตัวอย่าง

ของการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอกชน รัฐ และชุมชน  

ที่จะใช้ต�านานท้องถ่ินและแบรนด์สินค้าชื่อดังระดับโลก 

ในการจัดการบริการท่องเที่ยว และแบ่งผลประโยชน์กัน

ได้อย่างลงตวั ท�าให้เมอืงเล็กๆ ทีม่ปีระชากรแค่ 6,000 คน  

สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วเข้ามาได้หลายคนัรถบสัต่อวนั

 กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน ท�าให้ผลประโยชน ์

ตกอยู่กับชุมชนตัวเองมากขึ้น เป็นการใช้สาธารณูปโภค

ต่างๆ ถนน ระบบขนส่ง สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ อย่างคุ้มค่า 

ธุรกิจห้างร้านต่างๆ ขยายตัวตามจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ที่มากขึ้น และที่ส�าคัญคือช่วยให้ผู้คนในท้องถิ่นมีการ 

จ้างงานเพิ่มขึ้นทันที ไม่จ�าเป็นจะต้องออกจากถิ่นฐาน 

เพื่อไปหางานในศูนย์กลางของประเทศ 

 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะช่วยยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้ท้องถิ่นใน

ชนบทพัฒนาขึ้นได้ เป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน 

ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน 

และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการ ดูแล เพื่อ

ให้เกิดการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว 

จุดเด่นคือมีสาวใหญ่วัยป้ามาเป็น

โฮสต์ประจ�าโต๊ะ	นับเป็นงานในฝัน

ของชาวลินช์เบิร ์ก	ทั้งสาวใหญ่ 

และสาวน้อย	ท�างานวันละประมาณ	

3	 ชั่ว โมง	 ชวนพูดคุยเ ร่ืองราว

ประวัติศาสตร์ของเมือง	วิถีชีวิต	

ชุมชน	วัฒนธรรม	และอธิบายสูตร

อาหารต้นต�ารับ
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 อย่างไรก็ตาม ในทางตรงข้าม กอ็าจจะท�าลายวถิชีวีติของชาวบ้านไป ถ้าจดัการ

อย่างไม่ถูกต้อง 

 หลักการส�าคัญที่จะช่วยท�าให้การท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนมีความยั่งยืน 

และเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ก็คือการมองผ่านมุมของชาวบ้านในท้องถิ่น การม ี

ส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนของชาวบ้าน จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับสินค้าและบริการ  

อีกทั้งยังน�ารายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเอง 

 n ซื้อวัตถุดิบ สินค้า บริการภายในท้องถ่ิน ร่วมมือกับคู่ค้า และจ้างแรงงาน

เป็นคนในท้องถิ่น 

 n สอนและเพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงานในท้องถิ่น 

 n สนับสนุนให้พนักงานท�างานอาสาสมัครให้ท้องถิ่นตัวเองมากขึ้น 

 n ให้ข้อมลูข่าวสารอย่างพอเพียงกบันกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน เรือ่งมารยาทและ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 n ยกระดับสินค้าและบริการในท้องถิ่น ให้กลายเป็นประสบการณ์แปลกใหม่

ของนักท่องเที่ยว 

 n สนับสนุนงานเทศกาล ทีมกีฬา โรงเรียน วัด กิจกรรมชุมชน 

 สิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างขนบธรรมเนียม ประเพณี ชีวิต ความเป็นอยู่ ไล่มา

จนถึงเรื่องที่จับต้องได้ อย่างธุรกิจในท้องถิ่นที่โด่งดังในระดับโลก สามารถน�ามา

ผสมผสานเข้ากับการท่องเที่ยวเพื่อให้กลายเป็นจุดแข็งของแต่ละท้องถิ่นได้ 

 ในระดับประเทศก็สามารถสร้างแบรนด์เพ่ือการท่องเที่ยว อย่างเช่นกระแส 

Korean Wave ก็เป็นความพยายามท�าการตลาดกับวัฒนธรรมป๊อปของประเทศ

เกาหลี โดยการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้ผลประโยชน์

 หรือในระดับเมอืงเลก็ๆ ของประเทศญีปุ่่น คมุะโมะโตะ กพ็ยายามสร้างแบรนด์

เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนตนเอง โดยสร้างมาสคอตเป็นคุมะมง มาตั้งแต่ปี 2010

 นอกจากแบรนด์ดังระดับโลก ชุมชนเล็กๆ ยังสามารถค้นหาความเฉพาะตัว

ของท้องถิ่นตนเอง และน�ามาเป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นสภาพ

ภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ กิจกรรมสันทนาการ วฒันธรรมท้องถิน่ เทศกาลงานประเพณี 

วิถีชีวิต อาหาร ประวัติศาสตร์ความเป็นมา พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ โบราณสถาน
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WATCH 16     
CONSUMER 
TRENDS
BY TRENDWATCHING.COM

แปลและเรียบเรียง : ดนยา โอฬาริกเดช

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝึกงานที่งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท. 
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 TrendWatching.com คือบริษัทที่คอยจับตาดู วิเคราะห์ และสรุป

แนวทางของเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ของผู้คนในพ้ืนที่

ต่างๆ ทั่วโลก  TrendWatching.com ได้สรุปแนวทางเทรนด์ของผู้บริโภค

ออกมาทุกปี ส�าหรับปี 2016 นี้ TrendWatching.com สรุปเทรนด์หลักๆ 

ที่เกิดขึ้นจนได้ออกมาทั้งสิ้น 16 ข้อ ดังนี้ 

 STATUS SEEKERS
 เราสามารถหาซือ้ของเกือบทกุอย่างได้ไม่ยากเย็น คนทัว่ไปครอบครอง

สินค้าคล้ายๆ กัน ถ้ามีเงินก็ซื้อได้หมด แต่คนสมัยนี้เริ่มใส่ใจความพิเศษ 

ไม่เหมือนใคร มีความต้องการครอบครองสิ่งที่คนอื่นไม่มี เพื่อเป็นเครื่อง

แสดงสถานะว่าตนพิเศษกว่าคนอื่น โดยสิ่งที่แสดงสถานะนั้นต้องเป็นส่ิงที่

ทั่วไปแล้วถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้

 แบรนด์ต่างๆ เริม่ขายสนิค้าหรอืบรกิารทีม่จี�านวนจ�ากัดให้เฉพาะบคุคล 

หรือลูกค้าคนส�าคัญ เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองได้ครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่

ได้มาง่ายๆ อย่างการใช้เงินจ่าย ตัวอย่างเช่น

 • Marmite Coffee ทางร้านจะสแกน Social Media ของลกูค้าแต่ละคน  

ถ้าผลวิเคราะห์ออกมาว่าเป็น ‘Lover’ ก็จะได้ดื่มกาแฟฟรี 1 ถ้วยกับขนม

ของทางร้าน แต่ถ้าผลออกมาว่า ‘Hater’ ก็ต้องจ่ายเต็มจ�านวน

 • Lee Jeans ออกกางเกงยนีส์แบบใหม่ทีส่ามารถกักเก็บความร้อนได้  

โดยบริษัทมีแคมเปญโปรโมตกางเกงรุ่นนี้โดยการให้ลูกค้าเดินทางไป

ทั่วเมือง แม้จะอยู ่ในช่วงอากาศหนาวเย็น และบริษัทจะติดตามการ

เคลือ่นไหวของลูกค้าผ่านฟังก์ชันตดิตามความร้อนในแอปฯ WeChat ลกูค้า

สามารถสะสมคะแนนได้โดยการสแกน QR Code ตามจุดต่างๆ ทั่วเมือง  

ซึง่คะแนนดงักล่าวน้ีสามารถน�าไปแลกผลติภณัฑ์ของ Magma Fusion และ

สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ

 • UNO NYC ค่ายเพลงในบรกุลนิ นวิยอร์ก จดักจิกรรมส�าหรบัฮปิสเตอร์ 

โดยการออกแอปพลิเคช่ัน W.B.R.R. (Williamsburg Bridge Radio)  

ซึ่งเป็นแอปฯ วิทยุท่ีกระจายเสียงเฉพาะพื้นที่ของสะพาน Williamsburg  

แอปฯ นี้มีเพลงพิเศษของค่ายซ่ึงไม่เปิดที่อื่น และแอปฯ จะ ‘พาเราขึ้น

สะพาน’ ด้วยเพลงเพลงหนึง่ ก่อนจะ ‘พาเราลงสะพาน’ ด้วยเพลงอกีเพลงหน่ึง

 BETTERMENT
 เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถท�าให้สุขภาพดีขึ้น สมองดีขึ้น ช่วยกระตุ้น 

ผู้ใช้ ท�าให้การออกก�าลังกายกลายเป็นเรื่องน่าสนุก ไม่น่าเบื่อ เช่น เมื่อวิ่ง

ได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วจะมีการจัดอันดับ Online ในหมู่เพื่อนว่าอยู่อันดับ

ที่เท่าไหร่ ท�าให้ผู้ใช้มีแรงบันดาลใจ เกิดความต้องการเอาชนะ ท�าให้รู้สึก

อยากออกก�าลังกายต่อไป สามารถวิเคราะห์อารมณ์ แล้วเปิดเพลงตาม

ความเหมาะสมกับอารมณ์ของผู้ใช้ในขณะน้ัน สามารถวิเคราะห์ระบบ

ประสาทและอารมณ์ของผูใ้ช้ แล้วแสดงผลออกมาบนหน้าจอโทรศพัท์มอืถอื

ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่

Tourism Trends
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::  ภาพลูกค้าใส่เฮดเซต (Headset) 
วิเคราะห์คลื่นสมองของบริษัท Uniqlo

:: ภาพการเล่นเกมในเครื่องเกม 
Oculus Rift ซึ่งจะท�าให้ผู้เล่น
รู้สึกเข้าถึงเกมมากขึ้น

 • Cerevrum เกมฝึกสมองแบบ Virtual Reality (VR) บน

เครื่องเล่นเกมแบบ Oculus Rift ซึ่งท�าให้ผู้เล่นรู้สึกเข้าถึงเกมและ 

ประสบการณ์ภายในเกมมากขึ้น

 • SpaceVR ใช้เทคโนโลยี VR ท�าให้คนทั่วไปสามารถสัมผัส

ประสบการณ์ ความรู้สึกของนักบินอวกาศเวลามองกลับมาที่โลก 

(The Overview Effect) ว่าโลกใบน้ีเปราะบาง เห็นความเล็ก

ของโลกในอวกาศที่เวิ้งว้าง ท�าให้รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของ

มนษุยชาต ิว่ามนุษย์ควรร่วมกันปกป้องรกัษาโลกกนัมากขึน้ คาดว่า 

เมื่อคนท่ัวไปสัมผัสความรู้สึกนี้แล้วจะหันมารักษ์โลกและใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

 • Guided Meditation VR เป็นการใช้ Oculus Rift  

ในการช่วยนั่งสมาธิ โดยเคร่ืองจะพาเราเดินทางไปตามสถานที่

สงบและสวยงามต่างๆ เช่น ชายหาดทางใต้ ป่าที่เงียบสงบตอน

ดวงอาทิตย์ตก บ่อปลาคาร์ป ฯลฯ เป็นระยะเวลาตัง้แต่ 5-25 นาที

 YOUNIVERSE
 คอืการใช้เทคโนโลยมีาท�าให้เราเข้าใจตวัตน อารมณ์ ความชอบ 

ของตนเองมากข้ึน เราไม่อยากถูกมองว่าเหมือนคนอื่น ซ�้าซาก 

ไม่มีเอกลักษณ์ และต้องการถ่ายทอดความเป็นตวัเองให้คนอืน่เหน็  

ตัวอย่างเช่น

 • Uniqlo ให้ลกูค้าใส่อปุกรณ์วิเคราะห์คลืน่สมอง และแปรผล 

ออกมาเป็นอารมณ์ จากนั้นจึงเลือกเสื้อยืดที่มีลวดลายเข้ากับ

อารมณ์ของลูกค้า ณ ขณะนั้นให้ลูกค้าแต่ละคน

 • Skoda เป็นบริษัทรถที่ ให้ลูกค้าชมวีดิทัศน์

ความยาว 90 วินาทีที่มีรถสองรุ่นอยู่ในหน้าจอเดียวกัน 

แล้วจับความเคลื่อนไหวของดวงตาของลูกค้าเพ่ือ

วิเคราะห์ว่าชอบรถคันไหนมากกว่ากัน

 • งานวิจัย Columbia Business School เผยให้

เห็นว่าร้อยละ 53 ของผู้บริโภคยอมแลกข้อมูลส่วนตัว

กับเครื่องมือที่ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น

03
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 LOCAL LOVE
 คนในปัจจุบันหันมาอ้าแขนต้อนรับชาวต่างชาติเข้ามาสู่ท้องถิ่นหรือชาติของตนเองมากขึ้น ก�าแพงที่กั้นระหว่างแต่ละ

เชื้อชาติเร่ิมหายไป เราเริ่มใส่ใจความเดือดร้อนของชาวต่างชาติ ยินดีช่วยเหลือ และมีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม 

มากขึ้น ยอมรับความแตกต่างกันมากขึ้น มองว่าเป็นคนพื้นที่เดียวกัน แม้จะคนละสีผิวหรือเชื้อชาติ ตัวอย่างเช่น

 • Refugees Welcome เว็บไซต์ของ Airbnb ซึ่งช่วยหาที่อยู่ให้ผู้อพยพ โดยเชื่อมผู้อพยพกับคนในท้องถิ่นที่มีที่พัก 

เข้าด้วยกัน

 • Abraço Cultural โรงเรียนในกรุงเซาเปาโล บราซิล จะสอนบทเรียนต่างๆ โดยผู้อพยพหลายเชื้อชาติจากทั่วโลก 

นักเรียนสามารถศึกษาภาษาต่างๆ ของผู้อพยพ หรือเรียนรู้วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ เช่น การท�าอาหารประจ�าชาติ ท่าเต้น

ประจ�าชาติ ฯลฯ

 PLAYSUMERS
 สังคมปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารมากเกินไป คนเราติดต่อกันง่ายและต้องเผชิญกับข้อมูลจ�านวนมากๆ ทุกวัน จึงต้องการ

หลีกหนีความวุ่นวายของสังคมเมือง และหันมาให้ความส�าคัญกับความเป็นส่วนตัว หรือกิจกรรมที่ท�าได้ด้วยตัวคนเดียว 

มากขึ้น ตัวอย่างเช่น

 • Book and Bed Tokyo ร้านหนังสือที่มีห้องนอน

ส�าหรับคนเดียวให้นอนพักค้างคืนและอ่านหนังสืออยู่หลัง 

ชั้นหนังสือ

 • Samsung เปิดให้คนทั่วไปส่งวีดิทัศน์บรรยายว่า 

ที่ผ่านมาพลาดรายการหรือซีรีส์โปรดไปมากมายขนาดไหน 

เพราะอะไร ผู ้ชนะจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในวัดบนเทือกเขา

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว

::  ชั้นหนังสือและห้องนอน 
ส�าหรับคนเดียว ที่แอบอยู่ข้างหลังชั้น

ในร้าน Book and Bed Tokyo
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หิมาลยัในทเิบตได้ 100 วัน โดย 100 วนันี ้เขาจะดซูรีส์ีหรอืรายการอะไรก็ได้ทีพ่ลาดไป 

แต่ทั้งห้องก็มีเพียงโทรทัศน์ รีโมตคอนโทรล และของใช้ที่จ�าเป็นไว้ให้จริงๆ เพ่ือให้

แน่ใจว่าผู้ชนะจะดูโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 • #viajosola แคมเปญเก่ียวกับการเที่ยวคนเดียวที่เริ่มต้นโดยผู้หญิงสองคน 

ใน Twitter เรียกร้องให้คนทั่วไปเห็นว่าผู้หญิงเองก็มีสิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว

เช่นกัน เนื่องจากคนทั่วไปมักมองว่าผู้ชายเดินทางคนเดียวได้ไม่เสียหาย แต่ผู้หญิง 

ไม่ควรเดินทางคนเดียวเพราะอันตราย อาจเกิดเหตุร้ายขึ้นได้ 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีเหตุหญิงสาวสองคนเดินทางไปเที่ยวประเทศ

เอกวาดอร์ตามล�าพัง และถูกฆาตกรรม เสียงส่วนใหญ่ต่อว่าครอบครัวหญิงสาว 

ทีป่ล่อยให้พวกเธอเดินทางโดยไม่มผีูช้ายไปด้วย และเริม่ถามค�าถามอย่าง “พวกเธอ 

ใส่ชุดอะไร” ไปจนถึงการต่อว่าผู้เสียหายที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยนัก  

ทั้งๆ ที่เสียงประณามเหล่านี้ควรหันไปโจมตีคนร้ายมากกว่า หญิงสาวสองคน 

ที่เริ่มต้นแคมเปญนี้จึงต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคน และต้องการให้มีความ

ปลอดภยัในการท่องเทีย่วมากขึน้ (https://www.global citizen.org/en/content/

viajosola-women-around-the-world-stand-up-in-suppo/)

 • 101 Singles Holidays งานวจิยัของบรษิัทท่องเทีย่วแห่งหนึง่รายงานว่าร้อยละ 

58.3 ของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวคนเดียวนั้นเป็นผู้หญิง (http://www.indepen-

dent.co.uk/travel/single-travel-best-places-to-visit-9982816.html)

 EPHEMERAL
 คนเราสมาธิสั้นมากข้ึน สนใจอะไรที่เกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งมากกว่า 

สิ่งที่มีอยู่อย่างน้ันตลอดไป หรือมีอยู่เป็นระยะเวลานานมากๆ เช่น คนสนใจชม 

รายการสดมากกว่ารายการที่สามารถเปิดดูกี่รอบก็ได้

 • Periscope แอปพลเิคชัน่ประเภท Video Sharing ทีโ่ด่งดงัขึน้มา เราสามารถ 

ถ่ายทอดสดวดีทิศัน์ทีเ่ราบนัทกึได้ผ่านแอปฯ นี ้และสามารถชมวดีทิศัน์สดทีค่นอืน่ถ่ายได้ 

ทาง Periscope ระบุว่ามีผู้ใช้ต่อวันประมาณ 10 ล้านคน โดยความยาวของวีดิทัศน์

ทั้งหมดที่มีคนดูในหนึ่งวันนั้นอยู่ที่ 40 ปีต่อวัน
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 • ผู้ใช้ Periscope ในฮ่องกงช่วยให้ชาวต่างชาติหันมาสนใจฮ่องกง 

มากขึ้น โดยการถ่ายทอดสดชีวิตประจ�าวันและสถานที่ต่างๆ ในฮ่องกง 

นอกจากน้ันยังมีการถ่ายทอดสดการซื้อแฮมเบอร์เกอร์ในร้านแมคโดนัลด ์

ที่มีเฉพาะในฮ่องกง ทันทีที่ถ่ายทอดสดให้เห็นอาหารที่หากินไม่ได้ที่อื่นนั้น  

มผีูท้ีก่�าลังชมการถ่ายทอดสดสอบถามเข้ามามากมายเกีย่วกบัรสชาตอิาหาร 

(http://www.scmp.com/lifestyle/travel-leisure/article/1891377/

periscope-stars-hong-kongs-unofficial-tourism-ambassadors)

 แบรนด์ต่างๆ ต้องหา ‘ความสด’ ที่แปลกใหม่มาให้ลูกค้าอยู่เสมอ  

เพื่อดึงความสนใจของลูกค้าเอาไว้

 • Run With Heart Foundation เปิดตัวแอปฯ Moving Tracks ซึ่งมี 

เพลงใหม่ๆ ทีย่งัไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนให้ฟัง โดยมเีงือ่นไขคอืหากต้องการ

ฟังเพลงในแอปฯ น้ี ผูใ้ช้ต้องขยบัตวัไปเร่ือยๆ เป้าหมายของผูส้ร้างแอปฯ คอื

ต้องการให้วัยรุ่นหันมาออกก�าลังกายกันมากขึ้น

 • Earth Hour มีรายการสดของคอนเสร์ิตให้ชม แต่ผูช้มต้องปิดไฟก่อน

จึงจะชมได้ เพียงวันเดียวของกิจกรรมนี้ก็ท�าให้ประเทศคอสตาริกาประหยัด

ไฟฟ้าไปได้เท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่สามารถน�าไปใช้เป็นพลังงานในบ้านถึง 

6,480 หลัง

 HELPFULL
 การน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้การใช้ชีวิตประจ�าวันง่ายและสะดวกสบาย

มากขึ้น ปัจจุบันมีการช่วยเหลือมากมาย แต่สิ่งส�าคัญคือต้องตรวจจับความ

ต้องการของผู้บริโภค แล้วยื่นมือเข้าไปช่วยในเวลาที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที

ทันใดนั่นเอง

 • Love Bot โครงการของ Durex France ใน Twitter ถ้าผู้ใช้ทวีต

เครื่องหมาย </3 เพื่อแสดงว่าก�าลังอกหัก เจ้า Love Bot จะจับคู่ผู้ที่ทวีต 

</3 เข้าด้วยกัน เพื่อหาคู่ให้ผู้ที่อกหักพร้อมๆ กัน

 • Hotel Banks ในเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ในห้องพักจะมี 

Mini Fashion Bar (ซึ่งน�าความคิดมาจาก Mini Bar ที่มีขนมและเครื่องดื่ม 

วางไว้ให้ในห้องพักของโรงแรม) โดยจะมีเสื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศ 

ของเมืองที่ก�าลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะน้ันให้ลูกค้าซ้ือใส่ เผื่อเวลาจะออก

ไปเที่ยวแล้วคิดว่ารองเท้าหรือกางเกงที่เตรียมมาไม่เหมาะกับสภาพอากาศ  

หรอืไม่เข้ากบัคนในเมือง ลกูค้าก็สามารถซ้ือใส่ออกไปจากห้องได้เลย ไม่ต้อง

ไปตามหาซื้อเสื้อผ้าที่ต้องการในร้านค้าที่อื่น

 JOYNING
 เศรษฐกิจของ S.I.P. (S.I.P. Economy - Socially Important People 

Economy) คือเศรษฐกิจของผู้ที่มีความส�าคัญทางสังคม อย่างยูทูบเบอร ์

(YouTuber) ที่มีชื่อเสียง, PewDiePie (เกมเมอร์), Michelle Phan  

(ช่างแต่งหน้า) และคนดังใน Instagram โดย S.I.P. จะพยายามติดต่อ

สื่อสารกับแฟนคลับ มีการขายสินค้าที่ตนออกแบบหรือแสดงถึงความเป็น

แฟนคลับ ตัวอย่างเช่น
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ภาพจาก http://awol.junkee.com/fashion-mini-
bars-are-a-thing-in-hotels-now/11167

ภาพจาก http://lovebot.com/products/lovebot-diy-toy

ภาพจาก http://ttcmobile.com/tag/earth-hour/
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::  Michelle Phan 
ช่างแต่งหน้าที่โด่งดังใน YouTube

 • Victorious เป็นบริษัทที่ช่วยให้ยูทูบเบอร์ติดต่อแฟนคลับได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทจะช่วย 

ยูทูบเบอร์สร้างแอปพลิเคชั่นของตนเองขึ้นมา เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารกับแฟนคลับ

ที่เข้าถึงได้ง่าย

 • Collate The Label แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าผู้หญิงของ Velda Tan บล็อกเกอร์หญิงชาว

สิงคโปร์ ที่มีผู้ติดตามใน Instagram ถึง 129,000 คน

 HUMAN BRANDS
 ผู้บริโภคต้องการแบรนด์ที่ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าความสัมพันธ์ 

ที่ผิวเผินด้วยการซื้อขายเพียงอย่างเดียว แบรนด์ต่างๆ ตอบโจทย์นี้โดยการให้พนักงานหันมา 

Rate ลูกค้าว่าได้ก่ีดาว หรือเป็นลูกค้าที่ดีหรือไม่ โดยลูกค้าที่ดีจะได้รับสินค้าหรือบริการพิเศษ

ต่างๆ ตอบแทน เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าหันมาประพฤติตัวดีมากขึ้น มองว่าพนักงานเป็นมนุษย์

คนหนึ่ง มากกว่าส่ิงที่เสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เรา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร

ระหว่างลูกค้ากับพนักงานมากขึ้น เช่น

 • Art Series Hotel Group พนักงานของโรงแรมจะ Rate ลูกค้าว่าได้กี่ดาว หากลูกค้า 

คนไหนเรตติ้งดีจะได้รับส่วนลดหรือรางวัลอื่นๆ ตอบแทน

 • Pret ร้านกาแฟที่พนักงานแต่ละคนจะมีโควตาเครื่องดื่มฟรีต่อเดือนไว้มอบให้ลูกค้า 

ที่ตนชอบ

 

 BETTER BUSINESS
 ลูกค้าต้องการบริโภคแบรนด์ที่สะอาด โปร่งใส ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง  

ไม่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วรู้สึกผิด เพราะบริษัทนี้กดขี่พนักงานและใช้แรงงานอย่าง

ไม่มมีนษุยธรรม หรอืต้องการสนบัสนนุแบรนด์ที่ใส่ใจ ห่วงใยวตัถดุบิและพนกังาน เช่น แบรนด์

เครื่องส�าอางที่ไม่ทดสอบกับสัตว์ หรือแบรนด์เสื้อผ้าที่ไม่ใช้ขนสัตว์จริงๆ เป็นต้น

 • Uniqlo สาขาโตเกียว พนักงานสามารถไปท�างานสัปดาห์ละ 4 วันได้ เพื่อให้พนักงาน 

ใช้เวลาวันหยุด 3 วันอยู่กับครอบครัว ดูแลตนเอง เรียนหนังสือ ฯลฯ

 • Intel สนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้หญิงและคนชายขอบมากขึ้น เพ่ิมความเท่าเทียม 

ในส�านักงาน ให้โอกาสทุกคนเท่ากัน และมีมนุษยธรรม
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ภาพจาก http://www.londondesigneroutlet.com/
brand-directory/pret-a-manger
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  UBITECH
 การน�า AI (Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทในสินค้าหรือบริการ โดยใช้ AI ในการพยากรณ์ 

ความต้องการของผู้ใช้ ก่อนที่ผู้ใช้เองจะรู้ตัวว่าต้องการอะไร ตัวอย่างเช่น

 • Paribus คือปลัก๊อนิอเีมลทีค่อยตรวจสอบการเปลีย่นแปลงราคาของสนิค้าทีเ่ราซือ้ หากมกีารเปลีย่นแปลง

ราคา เจ้าปลั๊กอินนี้จะส่งอีเมลติดต่อผู้ขายสินค้าโดยอัตโนมัติ ช่วยให้เราประหยัดเงินได้

 • Stockholmstag เป็นแอปฯ ทีศ่กึษาก�าหนดการของผูใ้ช้ และช่วยเตอืนว่าควรออกจากบ้านให้เรว็ขึน้ เพราะ

รถไฟขบวนที่ต้องขึ้นนั้นเลื่อนเวลาที่จะมาถึงสถานี

 • ReThink เป็นซอฟต์แวร์ที่มีเป้าหมายช่วยลดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) เมื่อโปรแกรม

นีต้รวจพบว่าผูใ้ช้ก�าลงัจะโพสต์ข้อความอะไรทีอ่าจเข้าข่ายการกลัน่แกล้งหรอืว่าร้าย โปรแกรมจะถามให้ผูใ้ช้คดิ

ดูอกีครัง้ว่าต้องการโพสต์ข้อความดงักล่าวจรงิหรอืไม่ งานวจิยัเผยให้เหน็ว่าเมือ่ใช้โปรแกรมนีแ้ล้ว ความต้องการ

ที่จะโพสต์ข้อความว่าร้ายนี้ลดลงจากร้อยละ 71 เหลือเพียงร้อยละ 4

 • Price Tips แอปฯ โดย Airbnb ช่วยเจ้าของทีพั่กค�านวณราคาทีพั่กทีเ่หมาะสม โดยพิจารณาปัจจยัหลายๆ 

อย่าง เช่น ขนาดที่พัก ช่วงเวลาที่มาพัก ระยะทางจากสถานที่ท่องเที่ยว

 INFOLUST
 ข่าวสารในยุคนี้มีมากมายจนบางครั้งก็มากเกินกว่าผู้ใช้จะรับไหว สิ่งที่ส�าคัญในปัจจุบันคือเลือกข้อมูลที่

เข้าใจง่าย กระชับ และไม่เป็นทางการมากนัก เห็นได้จากการแชร์ข่าวสารผ่านทาง Social Media อย่าง Line, 

Facebook, Twitter

 • PocketTour เป็นบริษัทน�าเที่ยวแห่งแรกของโลกที่ด�าเนินธุรกิจกับลูกค้าผ่านการแชตในแอปพลิเคชั่น 

ทั้งหมด ตั้งแต่การส�ารองที่พักไปจนถึงการช�าระเงิน โดยลูกค้าจะสามารถติดต่อกับพนักงานได้อย่างง่ายดาย  

ไม่เป็นทางการ นอกจากนั้น ในแชตหนึ่งลูกค้าหลายคน เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครัว ยังสามารถคุยหรือวางแผน

การท่องเที่ยวกับพนักงานหนึ่งคนได้พร้อมกัน

 • Aloft Manhattan Downtown Hotel ได้ออกแบบบริการ TiGi (Text It. Get It.) ที่แขกสามารถ 

ใช้ส่งอิโมจิ (ภาพขนาดเล็กซึ่งใช้แสดงอารมณ์ สิ่งของ สภาพอากาศ ฯลฯ พบได้ในแป้นพิมพ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบสมาร์ทโฟน) หาพนักงานเพ่ือเรียกขอบริการต่างๆ ของโรงแรม เช่น หากส่งอิโมจิรูปหยดน�้า ยาแคปซูล  

และกล้วย แสดงว่าแขกต้องการส่ังผลิตภัณฑ์ชุดแก้เมาค้าง ซึ่งประกอบด้วยน�้าเปล่า 2 ขวด  

ยาแก้ปวด และกล้วย 2 ลูก

รูปแบบที่ไม่เป็นทางการได้รับความนิยมกว่ารูปแบบที่ดูเป็นทางการ

 • Snapchat มีคนดูวีดิทัศน์แนวตั้งมากกว่าแนวนอนถึง 9 เท่า เพราะแนวตั้งจะให้ความรู้สึก

ไม่เป็นทางการมากกว่า

อารมณ์ของสื่อมีความส�าคัญ

 • Waze การใช้เสียงเด็กอ่านข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ท�าให้ผู้ใช้รับฟัง

มากกว่าเสียงผู้ใหญ่

สื่อที่มีลักษณะนิสัยเริ่มมีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร

 • Stefan’s Head ร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นออนไลน์ ส่งข้อความหาผู้ใช้ด้วยบุคลิกของ Stefan  

ซึ่งเป็นกันเอง ขี้เล่น ใช้ค�าสแลง ท�าให้ความเป็นทางการน้อยลง มีความรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้น
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 FUZZYNOMICS
 แนวโน้มต่อไปทีผู่บ้ริโภคทัว่ไปจะมองหาแบรนด์ทีต่อบสนองความคาดหวงัส่ิงเดยีวกนั ได้แก่ ความยดืหยุน่ 

ในการท�างาน ความคิดสร้างสรรค์ การได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และการพ่ึงพาตนเอง เป็นเศรษฐกิจที่พ่ึงพา

เทคโนโลยีมาก ด�าเนินการอยู่บน Digital Platform 

 • Upwork / Coworking Unconference พื้นที่ออนไลน์และกิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้ผู้รับจ้างฟรีแลนซ์กับผู้จ้างมาพบกัน คนท�างานฟรีแลนซ์ต้องการประกัน

ชีวิตหรือสวัสดิการ 

 • Stride แอปฯ ที่จัดการเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพที่เหมาะสมให้แก ่

คนท�างานฟรีแลนซ์

 • WeWork พื้นที่พักอาศัยและท�างานที่เปิดให้คนท�างานฟรีแลนซ์และผู้เริ่ม

ท�าธุรกิจมาอาศัยอยู่ร่วมกัน

 • Peer-to-Peer (P2P) คือเครือข่ายการบริการที่พึ่งพาผู้ให้บริการอิสระ  

ซึ่งผู้ให้บริการอิสระนี้จะท�าหน้าที่คล้ายกับลูกจ้างประจ�าของบริษัท เพียงแต่มีอิสระมากกว่า สามารถเลือก

เวลาท�างานเองได้ และท�างานวันละกี่ชั่วโมงก็ได้

 • Peer Armies คือเครือข่าย P2P ขนาดใหญ่ มีลักษณะเด่นๆ ดังนี้

   o ควรท�าให้เส้นกั้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ให้บริการจางลง

   o ควรท�าให้ชีวิตของทุกฝ่ายดีขึ้น

   o มีคนกลางคือบริษัท แต่ผู้ที่ติดต่อกับลูกค้าส่วนใหญ่คือคนในชุมชน หรือผู้ใช้บริการด้วยกัน

   o พึ่งพาเทคโนโลยีมาก

   o ผู้ให้บริการของ P2P ส่วนใหญ่จะให้บริการจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ความสามารถ สินค้า

ประสบการณ์ต่างๆ ความคิดเห็น ยกตัวอย่างเช่น
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   m Airbnb ผู้ให้พักสามารถให้บริการจากห้องพักที่มีว่างอยู่แล้ว

   m Chevrolet Brazil บริการให้ค�าปรึกษาเรื่องรถ ผ่าน WhatsApp โดยผู้ที่ใช้รถ Chevrolet อยู่

   m Visit Brussels นักท่องเที่ยวสามารถโทรศัพท์ถามเรื่องต่างๆ เก่ียวกับเมือง โดยสายจะโอนไปยังตู้โทรศัพท์

สาธารณะที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ของเมืองให้คนท้องถิ่นรับแล้วตอบค�าถามหรือแนะน�าต่อไป

 m HP Brazil หากมีคนในพื้นที่หาย Printer HP ของบ้านที่ลงทะเบียนไว้จะพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับคนที่หาย 

ออกมาโดยอัตโนมัติ

   o ผู้ให้บริการไม่จ�าเป็นต้องลงทุนมากมาย แต่สามารถสร้างรายได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ให้ค�าปรึกษา และเผยแพร่

วัฒนธรรมประเพณีได้ง่ายๆ

   o ผู้ใช้บรกิารของ Peer Armies จะได้สนิคา้ทีร่าคาถูกลง ค�าแนะน�าจากผู้ใช้จรงิ และแอปพลเิคชัน่ที่ใช้ง่ายขึน้  

เช่น แอปฯ แผนที่ Mapkin ซึ่งจะบอกเส้นทางโดยอิงกับสถานที่จริงบนถนนแทนระยะทาง เช่น บอกว่า “เลี้ยวขวาตรง 

7-ELEVEN” แทน “อีก 200 เมตรเลี้ยวขวา”

:: ตู้โทรศัพท์ของ Visit Brussels 
ที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ของเมือง

::  แอปฯ แผนที่ Mapkin 

แอปพลิเคชั่นที่ใช้ง่ายขึ้น

ภาพจาก https://betalist.com/startups/mapkin
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 PRICING PANDEMONIUM
 การมองการตัง้ราคาสนิค้าและบรกิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป หากทดลองเปลีย่นหน้าตาสนิค้า

เป็นของอย่างอื่น ผู้บริโภคจะมองสินค้าในมุมมองที่ต่างออกไป นอกจากนี้แล้วผู้บริโภคยังจะ

รู้ถึงคุณค่าของสินค้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น

 • Transavia สายการบนิต้นทนุต�า่ของฝรัง่เศส เปลีย่นตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่เป็นของทีซ่ือ้ยาก 

ต้องใช้เวลาคิดนานก่อนซื้อ เป็นขนม ซึ่งซื้อง่าย ไม่ต้องคิดมากก่อนซื้อ โดยบนซองขนมจะมี 

QR Code ของบัตรโดยสารไปยังที่ต่างๆ เช่น ลิสบอน บาร์เซโลนา ฯลฯ ขนมซองหนึ่งราคา

อยู่ที่ 30-40 ยูโร 

 เปลี่ยนการจ่ายเงินของผู้บริโภคเป็นการบริจาค

 • Dutch Aids Foundation ขายยาซึง่อ้างว่าแก้ไขปัญหาทีม่กัเกิดขึน้ในประเทศทีพั่ฒนาแล้ว 

ซ่ึงความจรงิคือปัญหาเลก็ๆ น้อยๆ และบางอย่างก็ไม่น่าเป็นปัญหาด้วยซ�า้ เช่น ยาแก้ปอดแหก 

ยาแก้มุกตลก โดยที่จริงยาพวกนี้คือลูกอมมิ้นต์ และจะน�าเงินทั้งหมดที่ได้ไปบริจาคให้มูลนิธิ

โรคเอดส์ เพื่อซื้อยาต้าน HIV ให้ผู้ป่วย 

 เปลี่ยนบัตรของขวัญ (Gift Card) เป็นหุ้น

 • Stockpile เป็นธุรกิจ Startup ทีข่ายบตัรของขวญั แต่แทนทีจ่ะน�าบตัรของขวญัเหล่านัน้ 

ไปซื้อของในแต่ละร้าน สิ่งที่ขึ้นเงินได้จากบัตรของขวัญกลับกลายเป็นหุ้นของแต่ละบริษัท

:: ขนมของสายการบิน Transavia 
ที่นอกจากรับประทานได้แล้ว 
ยังสามารถน�าไปใช้เป็นบัตรโดยสารได้ด้วย

14

ภาพจาก http://studiodumbar.com/work/transavia
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 POST-DEMOGRAPHIC
 ลักษณะตลาดที่เปลี่ยนไป กลุ ่มเป้าหมายไม่ใช่กลุ่มเดิมๆ  

อย่างที่คิด ต้องปรับตัวตามให้ทัน ยอมรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น 

ผู้ที่เล่นเกมส่วนใหญ่ในอังกฤษคือผู้หญิง ไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไป หรือ

ร้อยละ 67 ของผู้ชายยอมเปลี่ยนงานถ้าจะท�าให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น 

ในขณะที่มีผู้หญิงประมาณร้อยละ 57 ยอมท�าแบบนั้น สังคมมีอิสระ

มากข้ึน กฎเกณฑ์ของสังคมเริ่มหายไป เช่น มีคนอังกฤษช่วงอายุ  

18-24 ปี ถงึร้อยละ 49 ทีบ่อกว่าตนเองไม่ใช่ ‘ชายแท้’ หรือ ‘หญงิแท้’ 

 • AXE ออกโฆษณาใหม่ทีเ่ปลีย่นไปตามความชอบของผูบ้รโิภค 

เช่น เพลงที่ฟัง แบรนด์ที่ใช้ ฯลฯ บางเวอร์ช่ันด�าเนินเรื่องอยู่ใน

ส�านักงาน บางเวอร์ชั่นเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรม

 • Eatsa ร้านอาหารที่ท�าสลัดตามสั่งว่าต้องการให้ใส่วัตถุดิบ

อะไรบ้าง

 • Be Girl ผ้าอนามัยแบบน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เป้าหมายคือเด็ก

ผูห้ญงิ หรอืผูห้ญงิในพืน้ทีท่รุกันดารหรอืยากจน ซึง่ไม่สามารถหาซือ้

ผ้าอนามัยได้ ราคาตั้งแต่ 6-12 ดอลลาร์สหรัฐ

   
:: ผ้าอนามัยแบบน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ของ Be Girl

 REMAPPED
 การที่ตลาดเปล่ียน อาจมีตลาดเกิดใหม่ที่กลายเป็นตลาดใหญ่ 

ของโลกในอนาคต เช่น เม็กซิโก อินโดนีเซีย 

 ตลาดทีโ่ตแล้วอาจกลายเป็นตลาดทีม่อีทิธพิลมากยิง่ขึน้ในอนาคต 

และเป็นสังคมผู้บริโภคอย่างแท้จริง เช่น จีน บราซิล

 ตลาดที่ก�าลังเติบโตขึ้นในขณะนี้ ได้แก่ ไนจีเรีย เวียดนาม

 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เน้นความไม่เป็นทางการ 

และมีความสับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้เกิด

โอกาสมากมายในการท�าธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น

 • Go-Jek แอปฯ เรียกรถของอินโดนีเซีย เพิ่มแอปฯ เสริม

ใหม่ๆ เข้าไป อย่าง Go-Glam ทีเ่ปิดให้ตดิต่อกบัช่างเสรมิสวยได้ทนัท,ี  

Go-Box เปิดให้เรียกใช้บริการขนย้ายของ, Go-Clean เปิดให้เรียก 

ใช้บริการท�าความสะอาด

 • Street Food Bangkok แอปฯ แผนที่ชี้จุดร้านอาหารข้างทาง 

ในกรุงเทพฯ มากกว่า 120 แห่ง จัดท�าโดยกระทรวงการต่างประเทศ  

มีแผนจะขยายไปยังเมืองอื่นๆ ด้วยในอนาคต

16

15

ภาพจาก http://blog.octarendra.com/tag/gojek/

ภาพจาก https://techcrunch.com/2015/08/31/eatsa/

ภาพจาก http://www.thaiembassy.org/nairobi/th/news/
6095/67597-%22Street-Food-Bangkok%22-Application.html
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ภูมิทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง
เรื่อง : นันทขว้าง สิรสุนทร1
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1 นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์
** เรียบเรียงจากกิจกรรมเสวนา Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 “New Urban Travelscape: 
ภูมิทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง” วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ C asean 
อาคาร Cyber World Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

	 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในเมือง	(Urban	Travelscape)	รวมไปถึง	

Pop	Culture	ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบใหม่ขึ้นทั้งในส่วนของประเทศไทย 

และต่างประเทศ	หากผู้ประกอบการมีการใช้การตลาดที่เข้าใจความต้องการของคนเมือง	

และเมื่อรวมเข้ากับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ก็จะสามารถก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้	 

ซึ่งการท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจนั้นประกอบด้วย
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  รัฐบาลของต่างประเทศนั้นไม่ได้เพียง 

คดิว่าเป็นพ้ืนทีร่างรถไฟเก่าจงึปล่อยทิง้ไป แต่ให้

โอกาสเอกชนเข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่ เป็นการ

ดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยีย่มชมมากขึน้ 

มาเดินเล่น พักผ่อน คนท้องถ่ินที่อาศัยบนตึก 

จะเปิดหน้าต่างแล้วโบกมือทักทาย บางแห่ง 

มร้ีานหนงัสอืเลก็ๆ ขายหนงัสอืหวัข้อเฉพาะกลุม่ 

เช่น การเดินทาง กาแฟ อาหาร เป็นต้น

1. High Line Park
  

 High Line Park ทีน่ิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

เป็นเทรนด์ที่มาแรงในช่วงปลายปี 2015 เป็น

ทางรถไฟยกระดับส�าหรับขนส่งสินค้าที่ไม่ได้

ใช้งานแล้ว ซึ่งถูกเปลี่ยนมาเป็นสวนสาธารณะ

ลอยฟ้า แม้ว่าจะเป็นสถานทีข่นาดเลก็ แต่ทกุคน 

ให้ความสนใจอย่างมาก นักท่องเที่ยวทั่วโลก 

ก็ชื่นชอบมากเช่นกัน โดยภายในสวนสาธารณะ

ประกอบไปด้วยร้านกาแฟ ร้านขายเสื้อผ้า  

ร้านขายผ้าไหม ที่พักประเภทโฮสเทล และ

ชุมชนรวมอยู่ด้วยกัน

 นิวยอร์กมีชื่อเสียงเป็นเมืองแรกๆ ของ

วัฒนธรรม Pop นี้ เมื่อสภาเมืองปารีสมาดูงาน 

ก็น�าแนวคิดนี้กลับไปสร้างที่ปารีสเช่นเดียวกัน 



2. Old Town 
  

 Old Town คือย่านชุมชนเก่า เช่น เสาชิงช้า เยาวราช แพร่งนรา ฯลฯ รอบๆ เสาชิงช้า 

มีบริบทที่น่าสนใจมากมาย ในซอยเกษมสันต์ 2 เมื่อมองข้ามฝั่งคลองไปจะเห็นตลาดมุสลิม  

ช่วงกลางวนัจะเตม็ไปด้วยอาหารมสุลมิ ช่วงเวลาบ่ายซึง่เป็นเวลาละหมาดจะมเีสียงสวดคล้ายเพลง 

เพราะฉะน้ันตลาดมุสลิมก�าลังโต ถ้าหากไม่ถูกรื้อถอน ตลาดเก่าของมุสลิมเป็นสถานที่ที่สวย 

แบบวินเทจและคลาสสิก เป็น Message ที่มีคุณค่ามาก 

  ชุมชนบ้านเก่าเป็นที่สนใจของ Agency ต่างๆ ซึ่งพยายามลงไปส�ารวจด้านการตลาด  

และพบว่าชนชั้นกลางในเมืองเริ่มอิ่มตัวกับการพักโรงแรม โรงแรมถูกเบียดด้วยโฮสเทล  

ก่อนหน้าน้ีย่านที่พักคือสีลม ถนนข้าวสาร วัดอรุณฯ เมื่อโรงแรมเริ่มอิ่มตัว คนก็หันไปหา 

ย่านเก่า บางคนใช้เงินมหาศาลเพือ่ซ้ือห้องแถวห้องหนึง่ทีเ่ก่ามาก ขณะนีต้ลาดย่านเก่ามคีณุค่ามาก 

เทรนด์ย่านชุมชนเก่าจึงเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก

Tourism Talk
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3. Pak Tea House
  

 ปากีเฮาส์ หรือร ้านชาปากีสถาน   

ถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของร้านชา-กาแฟว่าร้านชาไม่ใช่เพียง 

ท่ีพกัผ่อนของคนสงูวยัเท่านัน้ โดยมกีารน�า

ส่ิงท่ีเรยีกว่า Street Art, Graffiti โปสเตอร์

หนังฮอลลีวูดเข้าไปไว้ในร้านชา แล้วเปิด

เพลงฮิปฮอปหรือเพลงแจ๊ส คือท�าให ้ 

ลบภาพของร้านชาสมัยก่อนว่าเข้าไปแล้ว

ต้องเปิดเพลงของคนสูงวัย ในปากีสถาน 

แฟรนไชส์ของปากีเฮาส์ปรากฏอยูเ่ตม็เมอืง 

ซึ่งในภายหลังทางฝร่ังเศสและอังกฤษ 

ได้เข้ามาซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดในประเทศ

ของตนด้วย และทางเจ้าของแฟรนไชส ์

มข้ีอบงัคบัว่า ถ้าซือ้แฟรนไชส์ไปเปิดก็ต้อง 

ใช ้ชื่อเดียวกัน โดยร ้านในปากีสถาน 

หลายแห่งก็ใช้สีร้านแบบเดียวกัน
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4. Coolest Bookstore
  

 ร้านหนังสือในยุคใหม่จะอยู่แทรกตัวและกลมกลืนไปกับสถานที่ต่างๆ ภายในเมือง  

โดยอาจไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในตึกแถว แต่สามารถเข้าไปอยู่ในโรงละคร ร้านอาหาร สวน 

กระทั่งพื้นที่กลางแจ้ง เช่น ในโปรตุเกส น�าโบสถ์ที่ไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงเป็นร้านขายหนังสือ  

และมกีารเรยีงหวัข้อหนงัสอืทีน่�ามาวางได้น่าสนใจ มกีารแบ่งหวัข้อเป็น อาหาร การเมอืง เดนิทาง 

เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีร้านหนังสือที่สามารถผสานความรื่นรมย์ของต้นไม้เข้าไปด้วย

5. Mini Marathon
  

 เทรนด์การว่ิงมาราธอนก�าลงัเป็นกระแสที่ได้รบัความนยิมต่อจากเทรนด์การป่ันจกัรยาน 

ซ่ึงการป่ันจักรยานตอนน้ีก�าลงัจะเหลือแต่กลุ่มเฉพาะ เทรนด์การวิง่มาราธอนจะอยูก่บับ้านเรา

ไปอกีหลายปี โดยอาจมกีารปรับรูปแบบให้เหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของคนในสงัคม เช่น ก�าหนด

หัวข้อ Lady Run, Music Run, Verticle Run (การวิ่งแนวดิ่ง), Tower Run เป็นต้น
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6.  Cycling is The New Golf
  

 ปัจจบุนัสนามกอล์ฟทัว่โลกปิดตวัลงเป็นจ�านวนมาก 

เพื่อน�าไปท�าเป็นคอนโดมิเนียม คนยุคนี้มองว่ากอล์ฟ

เป็นกีฬาของคนแก่ กีฬาของเบบี้บูมเมอร์ หรือเป็นกีฬา

ของคนที่มีกลุ่มเฉพาะ และในอนาคตกีฬากอล์ฟก็อาจ

จะน้อยลงไปหรือตายไป การปั่นจักรยานจึงเข้ามาแทน  

ซึ่งการปั่นจักรยานด้วยกันเกิดเป็นสังคม มี Connection 

กันมากกว่า และการปั่นจักรยานนั้นมีข้อดีคือแสดงออก

ถึงความเป็นตวัตนได้ว่าใช้จกัรยานอะไร รองเท้ายีห้่อไหน 

หมวกอะไร นอกจากนั้นเทรนด์ที่ก�าลังได้รับความสนใจ 

ในปัจจุบันคือการปั่นจักรยานในต่างประเทศ เช่น ลาว 

การจัดงาน แต่ละครั้งต้องมีการวางแผน คิดหัวข้อ 

Theme งาน สร้างลูกเล่น จุดขาย มีการแวะข้างทาง  

มีการท�า CSR กับคนในสังคม
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7. Football Marketing
  

 การท�าการตลาดเรือ่งกีฬาฟตุบอลนัน้ขยายขอบเขตมากกว่าการแข่งขนัในสนาม เช่น การแข่ง 

ฟุตบอลของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หากต้องการไปชมก็สามารถซื้อตั๋วในราคา 5,000 บาท  

แต่หากมีการรับประทานข้าว จิบไวน์พร้อมกันด้วย ก็จะสามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น หรือหากอยากพบ

กับนกัฟตุบอลภายในเวลา 15 นาท ีราคากจ็ะเพิม่ขึน้ไป นอกจากนัน้ยงัมกีารผนวกเรือ่งกฬีาฟตุบอล

เข้ากับการโรงแรม เช่น สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างโรงแรมชื่ออมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เมื่อเข้า 

ไปถึงจะมีทางเดินเป็นสนามหญ้า เม่ือเปิดเข้าไปในห้อง จะพบห้องน�้าเป็นลูกฟุตบอล เตียงนอน 

เป็นรูปเสื้อฟุตบอล
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Tourism Talk
ท่องเที่ยวสนทนา

8.  Share & Ownless
  

  ปัจจุบันเทรนด์การแชร์ยังคงได้รับความนิยม โดยมีการแชร์ส่ิงของต่างๆ กันมากขึ้น เช่น แบ่งการใช้บ้าน  

ใช้หนังสือ ใช้รถ (www.zipcar.com) ตัวอย่างเช่น ที่พักอาศัยในปัจจุบันจะไม่ได้ปฏิบัติกับเราเหมือนลูกค้า แต่จะ

เป็นแบบครอบครัว ซึ่งท�าให้ดูเป็นมิตรมากขึ้น เป็นการใช้เทรนด์นี้เพื่อการตลาดโดยน�าจิตวิทยาเข้ามาเสริม

9.   Folk Tradition 

  

 กระแสการท่องเที่ยวที่ก�าลังได้รับความนิยมคือชนชั้นกลางไปพักผ่อนต่างจังหวัดในบ้านชาวนา หรือเรียกว่า 

ฟาร์มเฮาส์ โดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องการหาความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว ไปเรียนรู้ชีวิตเกี่ยวกับชาวนา  

ตักน�้าตุ่มอาบ กินข้าวแบบชาวนา ใส่ชุดชาวนา ห้องพักเรียบ หรู และตอนเย็นจะมีกิจกรรมร�าวงชาวนาร่วมกัน 

ตัวอย่างสถานที่ที่เป็น Folk Tradition เช่น บ้านท้องนา ที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก

10. Food Truck
  

 เทรนด์ Food Truck ได้รบัความนยิมในไทยมาได้สักระยะหนึง่ อย่างไรกต็าม รปูแบบ Food Truck ในแต่ละแห่ง 

อาจไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน จึงควรจัด Theme ให้ชัดเจน เพื่อท�าการตลาดและสร้างจุดขายให้จดจ�าได้
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Tourism Branding
แบรนด์ท่องเที่ยว

เรียบเรียง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานระยอง
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Tourism Branding
แบรนด์ท่องเที่ยว

	 1.	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	นายสมศักดิ์	สุวรรณสุจริต	

	 2.	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	นายมนตรี	ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์	

	 3.	ดร.เอกก์	ภัทรธนกุล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 4.	ปลัดจังหวัดระยอง	นายสมศักดิ์	แสนหิรัณย์

	 5.	หัวหน้าส�านักงานจังหวัดระยอง

	 6.	วัฒนธรรมจังหวัด	

	 7.	ประชาสัมพันธ์จังหวัด

	 8.	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

	 9.	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ส�านักงานระยอง

	 10.	สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

	 11.	สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเสม็ด

	 12.	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

	 13.	ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง

	 14.	บริษัท	PTT	GC	Chemical	จ�ากัด	(มหาชน)	

ระยองเป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพทางการท่องเทีย่ว

ทีโ่ดดเด่นและหลากหลาย มเีรือ่งราวทีท่รงคณุค่า

อยู่มากมาย
   
เพือ่พฒันาทศิทางการท่องเทีย่วของระยองให้ชดัเจน และบูรณาการให้หน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชนได้บริหาร และสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวัด

ระยองไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดระยองจึงเห็นควรพัฒนาแบรนด์จังหวัด

ระยองขึน้อย่างเป็นทางการตามหลกัวชิาการ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

คือ ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และนักวิชาการที่มี

ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านการพัฒนาแบรนด์ โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

แบรนด์จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย
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เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจท่ีจะได้รับผลกระทบ หรือ 

ส่งผลต่อกระบวนการพฒันาแบรนด์ จงัหวัดระยอง โดยวิเคราะห์ 

หาโอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระยอง 

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแบรนด์ วางมาตรฐานแบรนด์ 

และสื่อสารแบรนด์ จังหวัดระยอง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของแบรนด์ภายใต้สถานการณ์

ปัจจุบัน เพื่อน�าไปจัดโครงสร้างแบรนด์ภายใต้จังหวัดระยอง 

อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

เพื่อสังเคราะห์หาแนวทางในการก�าหนดโครงสร้างกลยุทธ์  

ให้แก่วิสาหกิจภายใต้แบรนด์จังหวัดระยอง และน�าไปสร้าง

กลยุทธ์ทางการตลาด

 ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดระยองทำาขึ้นอย่างเป็นขั้น

เป็นตอน ด้วยความระมัดระวัง โดยการพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Tourism Branding
แบรนด์ท่องเที่ยว
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 จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และการพิจารณาจากคณะกรรมการแบรนด์กว่า 8 เดือน จังหวัดระยองจึงได้กำาหนด

แบรนด์ดีเอ็นเอของจังหวัดข้ึน ซ่ึงแบรนด์ดีเอ็นเอนี้จะเป็นเข็มทิศของการดำาเนินงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 

เพื่อสร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ระยอง แบรนด์ดีเอ็นเอของระยองประกอบด้วย

RefreshMENT
สดชื่น สดใส เติมก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังความคิดแก่ผู้มาเยือนเสมอ

Reward
เป็นรางวัลของการท�างานแก่ตนเอง ครอบครัว และผู้ร่วมงาน

Relationship
สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกคน ทั้งครอบครัว คนท�างาน และกลุ่มเพื่อน

Rejoin
สานรัก เชื่อมสัมพันธ์ เชื่อมความรู้สึก จุดนัดพบของสิ่งที่แยกกัน

Remarkable
น่าประหลาดใจ ว้าว!

Ranged
หลากหลาย มีสีสัน

Tourism Branding
แบรนด์ท่องเที่ยว
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Tourism Branding
แบรนด์ท่องเที่ยว
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 แบรนด์ดเีอน็เอทัง้ 6 องค์ประกอบ

ที่เรียกว่า 6-R นั้นจะช่วยสอดประสาน

เป็นฐานของแบรนด์ระยองที่แข็งแกร่ง 

และโดดเด่น เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี

ความชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

เพื่อให ้การสื่อสารแบรนด ์ระยองมี

ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการ

แบรนด์จงึหลอมรวมแบรนด์ดเีอน็เอของ

ระยองขึ้นเป็นตำาแหน่งแบรนด์ระยอง

ที่ชัดเจน และเหมาะสมแก่การนำาไป

สื่อสารแก่กลุ่มเป้าหมาย   

Tourism Branding
แบรนด์ท่องเที่ยว
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Tourism Branding
แบรนด์ท่องเที่ยว
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 ตำาแหน ่งแบรนด์ของระยองนั้นคือ  

Surprise ซึ่ งสื่อถึงความสดใส สดชื่น

สร้างสรรค์ มีกำาลังใจ เสริมสร้างความรู้สึก 

น่าสนใจ มีสีสัน ซึ่งตำาแหน่งของแบรนด์

ระยองน้ีจะถูกนำาไปใช้ในกิจกรรมทั้งหลาย

ของระยองต่อไป เช่น การวางจุด Surprise 

ในแหล่งท่องเที่ยว 200 จุด การใส่ความ 

Surprise ลงในงานการท่องเที่ยวประจำาปี

ทั้งหมด และการสื่อสารการท่องเที่ยวโดยใช้ 

Single Message คือ Surprise Rayong  

เพื่อการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการแบรนด์ระยองได้กำาหนดให้

จงัหวดัม ีBrand Identity ทีช่ดัเจน เช่น โลโก้ 

Surprise Rayong มาสคอต ‘หมะม้าหมุด’  

ผีเสื้อสมุทรที่สดใสรักการ Surprise เป็น

ที่สุด แม้กระทั่งกล่ินหอมอย่างเป็นทางการ

ของระยองซึ่งพัฒนาขึ้นจากอารมณ์แบรนด์

ดีเอ็นเอ 6-R โดยบริษัท HARNN ซึ่งเป็น 

ผลิตภัณฑ์สปาระดับโลก

 จากการพัฒนาที่เป็นระบบ มีหลักการ 

โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน แบรนด์

ระยองจึงมีความพร้อมที่จะเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของระยองให้ 

โดดเด่น มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

Tourism Branding
แบรนด์ท่องเที่ยว
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Tourism Situation
สถานการณ์ท่องเที่ยว

เรียบเรียง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานเฉิงตู

เบิกฟ้าพญามังกร
จับจุดโคจรกลุ่มพรีเมียมจีน
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Tourism Situation
สถานการณ์ท่องเที่ยว

๏ สถานการณ์ท่องเที่ยวทั่วไป

 ในระยะหลายปีทีผ่่านมา อตุสาหกรรมท่องเทีย่วของไทยมคีวามสำาคญั

มากขึ้น ด้วยเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศได้อย่างรวดเรว็  ในขณะทีท่ัว่โลกมคีวามผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ  

ดงัจะเหน็ได้จากจำานวนนกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศเดนิทางเข้าประเทศไทย

มีอัตราเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด 

โดยในปี 2015 มีจำานวนนักท่องเที่ยว 

สูงถึง 29.88 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้

เป็นเงินตราต่างประเทศประมาณ 1.45 

ล้านล้านบาท ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยปีละ 8.94%  
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Tourism Situation
สถานการณ์ท่องเที่ยว

 อนึ่ง แม้ว่าในช่วงปี 2010-2014 ประเทศไทย 

จะมภีาวะวกิฤตภิายในประเทศมากมาย ตัง้แต่การระบาด

ของโรคไข้หวัดนก เหตุระเบิดที่อำาเภอหาดใหญ่และ

จงัหวดัยะลา ตลอดจนความไม่สงบทางการเมอืงภายใน

ประเทศ แต่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนยังคงเดินทาง

เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 อย่างไรก็ตาม ตลาดนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้มีการ

ขยายตวัเฉพาะด้านจำานวนนกัท่องเทีย่วเพียงอย่างเดยีว 

เมื่อพิจารณาจากปริมาณการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน 

กลับมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นที่มากกว่า

จำานวนนกัท่องเทีย่ว โดยจะพบว่าอตัราการเตบิโตเฉลีย่

ของจำานวนนักท่องเที่ยวในระยะ 10 ปี ขยายตัวเพิ่มขึ้น  

22.23% ในขณะทีร่ายได้จากนกัท่องเทีย่วจนีมอีตัราการ

ขยายตวัเฉลีย่สงูถงึ 28.90% แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของ 

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มการใช้จ่าย

เพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

อัตราการขยายตัวเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงกว่าเท่าตัว

ของระยะ 10 ปีก่อน

๏ การพัฒนาตลาด
สู่ระดับคุณภาพ

 ดังที่กล่าวข้างต้นว ่า ตลาดนักท่องเที่ยวจีน 

มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากจะพิจารณา

จำาแนกช่วงของการขยายตัวเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก

ระหว่างปี 1999-2008 ซึ่งช่วงแรกนี้การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดสำานักงานปักกิ่ง 

 ประเทศไทยผ่านวกิฤตมิากมายในช่วงท่ีผ่านมา  

ส่งผลกระทบให้นกัท่องเทีย่วจากบางภมูภิาคชะลอตวั 

ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป  

อนัเป็นผลมาจากวิกฤตเิศรษฐกิจทียั่งส่งผลมาจนถงึ

ทุกวันนี้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 

เริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้วย

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในประเทศจีนที่ยังคง 

เข้มแข็ง กอปรกับความสะดวกของการเดินทาง

ระยะใกล้ ทำาให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาทดแทน

ตลาดยุโรปที่เริ่มชะลอตัวลดลง จนในปี 2012 

จำานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทย

มากเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมด หรือ 

มจีำานวนกว่า 2.76 ล้านคน ขณะทีย่งัมกีารขยายตวั

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2015 มีปริมาณสูง

ถงึ 7.91 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 

371,723 ล้านบาท

นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ที่เดินทางเข้าประเทศไทย 1999-2015

+8.94%
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นักท่องเที่ยวประเทศจีน
ที่เดินทางเข้าประเทศไทย 1999-2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AVG. 2010-2014

AVG. 10 Years

 4,631,981 + 0.48

 4,609,717 + 66.95

 2,761,213 + 61.97

 1,704,800 + 50.57

 1,132,267 + 38.81

 815,708 - 12.98

 937,358 - 6.56

 1,003,141 - 2.92

 1,033,305 + 35.62

 761,904 - 2.20

           + 42.22%

           + 22.21%

         Arrival
    No.  +/-(%)

Year
      Revenue
   Mill.   +/-(%) 

 200,658.69 + 6.22

 188,912.67 + 78.31

 105,943.91 + 82.66

 58,001.85 + 68.77

 34,367.10  + 48.47

 23,148.16 - 18.71

 28,474.56 - 0.08

 28,497.14 + 5.98

 26,890.26 + 31.64

 20,426.96 + 3.80

         + 55.45%

         + 28.90%
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เพยีงแห่งเดียว ทำาหน้าทีด่แูลรบัผดิชอบตลาดจนีทัง้ประเทศ โดยช่วงนี ้

ปริมาณนักท่องเที่ยวจีนมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียเพียงปีละ 2.13%  

แต่เมื่อช่วงหลังระหว่างปี 2008-2015 ททท. ได้เปิดสำานักงานเพิ่มขึ้น

อีก 4 แห่ง คือ สำานักงานเซี่ยงไฮ้ สำานักงานคุนหมิง สำานักงานเฉิงตู

และสำานักงานกวางโจว กระจายพื้นที่ส่งเสริมการตลาดร่วมกันเป็น  

5 สำานกังาน จะพบว่าจำานวนนกัท่องเทีย่วจนีมอีตัราการขยายตวัเฉลีย่

ต่อปีสูงถึง 35.63%

 การดำาเนินงานส่งเสรมิตลาดคณุภาพของ ททท. ไม่ได้มุง่เน้นการ

เพิม่จำานวนนกัท่องเทีย่วเพียงด้านเดยีว แต่มุง่เน้นการเพ่ิมปรมิาณการ

ใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วให้มากยิง่ขึน้  ดงัจะเหน็ได้จากค่าใช้จ่ายเฉลีย่/

คน/วันของนักท่องเที่ยวจีน มีระดับการใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาต่อเนื่อง 

จากระดับ 4,400 กว่าบาท เพ่ิมขึน้เป็น 5,497 บาท/คน/วนั ในปี 2014 

 นอกจากนั้น ททท. ได้มีนโยบายการส่งเสริมตลาดเพื่อมุ่งสู่

คุณภาพมาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถที่จะพัฒนาปรับ

โครงสร้างตลาดจากการเดินทางโดยผ่านบริษัทนำาเที่ยว (Group)  

มาเป็นการเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) ตั้งแต่ปี 2009 เป็นปีแรก ซึ่ง 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองมีสัดส่วน 52.08% ขณะที่เดินทาง 

ผ่านบริษัทนำาเทีย่วมสีดัส่วนเพยีง 47.92% และสดัส่วนของการเดนิทาง

ด้วยตัวเองมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 61.45% ในปี 2014
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  แม้ว่าตลาดจะมกีารพฒันาปรบัโครงสร้างเป็นการเดนิทางด้วย

ตัวเองมากกว่าการเดินทางผ่านบริษัทนำาเที่ยวแล้ว แต่การส่งเสริม

ตลาดคุณภาพคงไม่ได้หมายถึงการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำาเป็นต้องรักษาสมดุลและส่งเสริมยกระดับตลาด

ทั้งสองกลุ่มให้มีการพัฒนาไปสู่ระดับคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น 

 จะพบว่าทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมขึ้น แต่กลุ่มที ่

เดนิทางด้วยตวัเองจะมอีตัราขยายตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่มากกว่ากลุม่ที ่

เดินทางผ่านบริษัทนำาเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มก็มี

การใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2014  

นักท่องเท่ียวกลุ่มเดนิทางผ่านบริษัทนำาเท่ียวมกีารใช้จ่ายเฉล่ีย/คน/วนั  

สูงถึง 6,193.59 บาท ขณะที่กลุ่มเดินทางด้วยตัวเองใช้จ่ายเฉลี่ย 

/คน/วัน 5,180.80 บาท 
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AVG. 2010-2014

AVG. 10 Years

Group

FIT

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AVG. 2010-2014

AVG. 10 Years

1,785,718 - 12.53

2,041,464 + 58.54

1,287,666 + 86.03

 692,183 + 41.23

 490,110 + 25.37

 390,924 - 27.33

 537,973 - 5.63

 570,057 - 4.54

 597,185 + 31.11

 455,485 - 22.61

+ 38.16%

+ 16.39%

 2,846,263 + 10.82

 2,568,253 + 74.29

 1,473,547 + 45.52

 1,012,617 + 57.69

 642,157 + 51.17

 424,784 + 6.36

 399,385 - 7.78

 433,084 - 0.70

 436,120 + 42.33

 306,419 + 60.86

+ 45.10%

+ 28.10%

6,193.59 + 9.90

5,635.44 + 5.77

5,327.81 + 5.79

5,036.39 + 1.18

4,977.47 + 3.07

4,829.19 - 1.66

4,910.56 + 1.91

4,818.58 - 1.07

4,870.71 + 8.16

4,503.12 + 2.02

+ 5.62%

+ 3.61%

5,180.80 + 8.10

4,792.52 + 6.32

4,507.80 + 7.65

4,187.44 + 2.16

4,098.88 + 2.23

4,009.31 - 3.04

4,135.08 + 2.94

4,017.02 - 4.07

4,187.45 + 8.03

3,876.23 + 4.54

+ 6.03%

+ 3.28%

          Arrival
No.         +/-(%)

          Arrival
No.         +/-(%)

Year

Year

Average Expenditure
Baht/day       +/-(%) 

Average Expenditure
Baht/day       +/-(%) 
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 ทัง้นีช่้วงระยะ 5 ปีทีผ่่านมาจะมอีตัราเพิม่เฉลีย่/ปี 

ในระดับที่สูงกว่าช่วง 10 ปีก่อนเป็นเท่าตัว สะท้อนว่า

ตลาดมีการปรับสถานะไปสู่ระดับคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศของ  

ททท. มุ่งเน้นการส่งเสริมตลาดคุณภาพ โดยกำาหนด 

เป้าหมายทางการตลาดจำาแนกตามระดบัรายได้เฉล่ีย/ปี

ของนักท่องเที่ยวเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มระดับบน 

(High) มีรายได้ตั้งแต่ 60,000 US$ ขึ้นไป  กลุ่มระดับ

กลาง (Middle) มรีายได้ระหว่าง 20,000-59,999 US$ 

และกลุ่มระดับล่าง (Low) มีรายได้น้อยกว่า 20,000 

US$ ซึง่จะพบว่าแนวโน้มการใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วจนี 

ทั้ง 3 กลุ่มมีอัตราขยายตัวเฉลี่ย/ปีเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่ม  

โดยเฉพาะกลุม่รายได้ระดบับน (High) จะมอีตัราเพิม่ขึน้ 

เฉลี่ย/ปีสูงที่สุด หรือมีอัตราเพิ่มขึ้น 7.50%

 โดยสรปุ จะเหน็ว่าตลาดนกัท่องเทีย่วจนีได้มกีาร

พัฒนาสู่ระดับคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

อย่างยิง่นบัจากปี 2008 เป็นต้นมา แนวโน้มการขยายตวั 

มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจำานวนนักท่องเที่ยว

และรายได้จากการท่องเที่ยว แต่แนวโน้มการขยายตัว 

ด้านการใช้จ่ายที่นำาไปสู่รายได้จากการท่องเที่ยว 

มีอัตราที่สูงกว่าจำานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลจาก

การพยายามส่งเสริมตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

(Segment) อย่างชัดเจน โดยจะเห็นได้จากกลุ ่ม 

เป้าหมายรายได้ระดับบน (High) มีอัตราการใช้จ่าย

เฉลี่ยที่สูงขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่น

1 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติจากกรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2014

2013

2012

2011

2010

AVG. Growth

 5,229.05 + 9.46%

 4,777.33 + 8.13%

 4,418.07 + 3.73%

 4,259.40 + 1.64%

 4,190.56 + 0.50%

+ 5.69%

 5,766.20 + 9.91%

 5,246.41 + 2.01%

 5,143.08 + 14.10%

 4,507.64 - 1.29%

 4,566.75 + 2.02%

+ 6.00%

 6,836.06 + 3.31%

 6,616.88 + 0.86%

 6,560.29 + 8.77%

 6,031.24 + 17.83%

 5,118.69 - 5.06%

  + 7.50%

             Low
> 20,000$      +/-(%)

             Middle
20,000-59,999$  +/-(%)

          High
< 60,000$      +/-(%)

Annual Income/person

Year
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